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 บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
จากการคนควาความเอกสารงานวิจยัพอสรุปไดวา แนวคดิ ทฤษฎีและวรรณกรรมการ

ศึกษาวจิัย เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน  ในจังหวดัปราจีนบุรี  ผูวิจยั
ขอนําเสนอเปนลําดับ  ดังตอไปนี ้

2.1  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1.1  การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
2.2  แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับผูนํา 

2.2.1  ความหมายของผูนํา 
2.2.2  ความหมายของภาวะผูนํา 

2.3  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
2.3.1  ความหมายของภาวะผูนํา 

 2.3.2  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.3.3  คุณสมบัติที่ดีของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.4  แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวภาวะผูนําของผูบริหาร  ตามแนวคิดของ บาส (Bass) 

2.4.1  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  ไดแก   
1)  ความมีบารมี   
2)  การดลใจ   
3)  การกระตุนการใชปญญา   
4)  การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล    

2.4.2  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ไดแก   
1)  การใหรางวัลอยางเหมาะสม   
2)  การบริหารแบบวางเฉย 

2.5  ความสัมพันธระหวางผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

2.6.1  งานวิจยัในประเทศ 
2.6.2  งานวิจยัตางประเทศ 

2.7  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
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2.1  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกลาวเปนความนําของแผนวา 
 “รัฐมีหลักความเชื่อพื้นฐานวา การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการ พัฒนา
คุณภาพ และมีความสามารถที่จะปรับตัวอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะมาและเชื่อวา
การศึกษาที่จะเปนไปในแนวทางตองเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมของประเทศ จะสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกสังคม” 
 รัฐตระหนักวาการจัดการศึกษาที่เปนอยูปจจุบัน ยังไมสามารถสนองความตองการ การ
พัฒนาบุคลคล ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศซึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้นไดเทาที่ควร 
“ และมีหลักการสําคัญอยู 4 ประการไดแก  การสรางความเจริญงอกงามทางปญญา ความคิด จิตใจ  
และคุณธรรม  การใชและอนุรักษธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมโดยไมทําลาย    
ส่ิงแวดลอม  การกาวทันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรสมัยใหม และความสมดุลระหวาง  
การพึ่งพาตนเอง ดวยความมุงหมายที่จะพัฒนาบุคคลทั้งในทางดานปญญา  ดานจิตใจ ดานรางกาย 
และดานสังคม ใหสมดุลกลมกลืนกัน โดยท่ีจะเปดโอกาสใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิตในแบบตาง ๆ และกําหนดการศึกษาไวเปน 4 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา  การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  มิได
กําหนดไวเปนการศึกษาภาคบังคับ  ระดับประถมศึกษาที่กําหนดไว 6 ป แตเมื่อการศึกษาระดับนี้ได
ใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมในการเขาเรียนของเด็ก  การศึกษาแหงชาติไดกําหนด
แนวนโยบาย  9 ขอ  ในขอ 3 กลาวเอาไววา  ขอ 3  สงเสริมใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดบริการเพื่อเตรียม
ความพรอมอยางนอย 1 ป  กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา” และระบุในหมวดที่ 3    ขอ 5 ถึงการ
ขยายการศึกษาพื้นฐานถึงระดับมัธยมวา  ขอ 5 ใหการศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา             
ขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน   รัฐพึงเรงและขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชนอยางทั่วถึงเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึ้น”  การบังคับเขาเรียน และการจัดแบบใหเปลา  ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติไววา “มาตรา 69 บุคคลมีหนาที่รับการศึกษา
อบรม ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ” และมาตรา 43 ที่วา การรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐจะไมเก็บ
คาใชจาย พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523  ไดบัญญัติไววา”มาตรา 6 ใหผูปกครอง
ของเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ แปด สงเด็กนั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกวาจะมีอายุยางเขาปที่
สิบหา  แตเปนผูสอบไดช้ันประถมปที่หกตามหลักสูตร หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดขอสังเกตพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523  ไมไดกําหนดไวที่ใดวาการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ เปนการศึกษาใหเปลา ซ่ึงตางกับ พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 ซ่ึงระบุไวในมาตราที่ 7 
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วา โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนเทศบาล สอนใหโดยไมเก็บคาเลาเรียน”  แผนการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดระบุในหมวด 3 ขอ  4 ไววา  สถานศึกษาของรัฐและของทองถ่ิน
จะตองจัดการศึกษาภาคบังคับเปนบริการแบบใหเปลา  ขอสังเกต  แผนการศึกษาแหงชาติ เปนเพียง
แนวดําเนินงานของรัฐเกี่ยวกับการศกึษา ไมมีการบังคับใหตองปฏิบัติ  ตามกฎหมาย อยางไรในทาง
ปฏิบัติ ทางราชการก็ไดถือปฏิบัติวาการศึกษาภาคบังคับเปนการศึกษาแบบใหเปลา ตามไดเคย
ปฏิบัติตอ ๆ กันมา  จากขอ 1.2 จะเห็นไดวา ไดมีการกลาวการศึกษาภาคบังคับ ไวในโอกาสตาง ๆ 
คือการศึกษาภาคบังคับไวในเอกสารตาง ๆ คือ  หนาที่ในการเขารับการศึกษาภาคบังคับ มีกลาวไว
ในมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 6 ของ
พระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช  2533  การจัดการศึกษาภาคบังคับแบบใหเปลา  มีกลาวไว
ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติประถมศกึษา พ.ศ. 2475 (เลิกใชแลว) และใน หมวด 4 หมวด 3  
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช  2540 มีขอที่นา
สังเกตวา พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 มิไดกลาวถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ใหเปลาแตอยางไร จํานวนปตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาพุทธศักราช 2523 ไดกําหนด    ขั้นการศึกษาภาคบังคับไว  ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
แตตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิที่จะไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป  (ไมกําหนดวาเปนการศึกษาภาคบังคับ) ในขณะเดียวกัน
แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 กําหนดไวใน หมวด 3 ขอ 5 ใหการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน  (ไมไดกลาวถึงเปนการศึกษาภาคบังคับ)  อายุ
ของผู ท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับมีระบุไวในเอกสารฉบับเดียว  คือพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา  พุทธศักราช  2523 ซ่ึงกําหนดไวในมาตรา 6 วา เด็กที่มีอายุยางเขาปที่แปด จะตอง
เรียนในโรงเรียนประถมศึกษากวาจะมีอายุยางเขาปที่สิบหา (เวนแตจะสอบไดช้ันประถมปที่ 6 กอน
การ  ยกเวนไมตองเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 
มาตรา 8 ไดกําหนดไววา เด็กที่มีลักษณะดังตอไปนี้ไมตองเขาเรียนโรงเรียนประถมศึกษา          
ความบกพรองในทางรางกายและจิตใจ เปนโรคติดตอตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตองหาเลี้ยง
ผูปกครองซึ่งทุพพลภาพไมมีหนทางหาเลี้ยงชพีและไมมีผูอ่ืนเล้ียงแทน มีความจําเปนอยางอืน่ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีตาม (3) ถาผูปกครองทุพพลภาพมีเด็กซึ่งตองเขาเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาพรอมกันหลายคน ใหยกเวนเพียงหนึ่งคนตอมาไดมีการแกกฎกระทรวงตามใน
พระราชบัญญัติ ขางตน ขยายความวา โรคที่อาจยกเวนไมตองเขาเรียน  ไดแก โรคเร้ือนและวัณโรค
ในระยะอันตราย สวนความจําเปนที่   ขอยกเวนไมตองเขาเรียน ไดแก อยูหางจากโรงเรียน
ประถมศึกษาที่สอนใหเปลาตามเสนทางคมนาคมเกิน 3 กิโลเมตร หรือมีอุปสรรคการเดินทาง เชน 
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สภาพภูมิประเทศเปนปา ภูเขา และแมน้ํา  การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาพื้นฐานรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 โดยบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ไวในมาตรา 43 
ดังนี้ 
 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึง การมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ิน 
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติและไดกลาวไวในมาตรา 289 อีกแหงหนึ่ง “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยอมมีสิทธิ์ที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายใน
ทองถ่ินและเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐแตตองไมขัดตอมาตรา 43 และ 81 ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” 
 ที่วาไมขัดตอมาตรา 43 ก็คือ การมสิีทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย
กวา 12 ป โดยไมเก็บคาใชจาย สวนมาตรการก็คือ แนวทางในการจัดการศึกษา เชนใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบสังคม  และสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยสงเสริม        
ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ  และวัฒนธรรมของชาติ 
 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  ไดกลาวถึงเรื่องนี้ในหมวดที่  3  ขอ 17 ไว
ดังนี้  ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาใหมีเอกภาพ ดานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา รวมการ
กระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและสถานศึกษาใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษารวมทั้งสนับสนุนใหบุคคลและองคกรในชุมชนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและการจัดการศึกษาของชุมชน 
 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดนโยบายการศึกษาที่ชี้ใหเห็นถึง
พยายามที่รัฐที่จะขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม 6 ป ซ่ึงเปนการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเปน
การศึกษาภาคบังคับ ออกไปสูระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงไดกําหนดไวเปน 2 ตอน ตอนละ 3 ป คือ 
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนตน มุงการศึกษาที่มุงเนนสงเสริมใหผูเรียนได พัฒนา 
คุณธรรม   ความรู  ความสามารถ  และทักษะจากระดับประถมศึกษา  ใหผู เรียนไดคนพบ              
ความตองการ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน         
มีความสามารถในการประกอบการงาน และอาชีพตามควรแกวัย 
 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษา 
ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเปนพื้นสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อให
เพียงพอแกการประกอบการงานและอาชีพที่ตนเองถนัด ทั้งอาชีพอิสระและรับจางทั้งสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และทักษะทางสังคมที่จําเปนสวนการประกอบกิจการงาน และ
อาชีพ และการอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข” 
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2.1.1  การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สถานศึกษาในสังกัด  สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปราจีนบุรี  ไดดําเนินการ  
จัดการศึกษาตามแนวนโยบายของ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกําหนด
ขอบขาย  ของงานบริหารโรงเรียนไว  4  งานคือ  งานการบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  
งานบริหารงานบุคคล  และงานบริหารทั่วไป  ซ่ึงงานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของ
สถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด  ดวยเจตนารมณ
ที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝายซ่ึงจะเปนปจจัย
สําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  ไดอยางมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ  กลาวคือ  มีคุณสมบัติ                  
ที่พึงประสงค  มีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต  มีชีวิตที่สงบสุขและเปนสมาชิกที่ดีของ
ชุมชนและชาติ  การบริหารงาน  สถานศกึษามีขอบขายของงานแตละงานดังนี้ 
 1.  การบริหารงานวิชาการ  เปนงานที่สําคัญมากที่สุดที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองให 
ความสนใจ และตระหนังถึงหนาที่  ความรับผิดชอบ  รูจักปรับปรุงตนเองใหรูและเขาใจในงาน      
วิชาการ  สามารถเปนผูนําของครูดานวิชาการได  ขอบขายและภารกิจของงานวิชาการประกอบดวย 

1.1   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2   พัฒนากระบวนการเรยีนรู 
1.3   การวัดผล  การประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน 
1.4   การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.5   การพัฒนาสือ่  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.6   การพัฒนาแหลงเรียนรู 
1.7   การนิเทศการศึกษา 
1.8   การแนะแนวการศึกษา 
1.9   การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
1.10  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชมุชน 
1.11  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
1.12  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร 

  หนวยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
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 2.  การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการ บริหาร
จัดการมีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้ง
จัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพที่
ดีขึ้นตอผูเรียน  ขอบขายและภารกิจของการบริหารงบประมาณประกอบดวย 

 2.1  การจัดทําและเสนอของงบประมาณ 
2.2  การจัดสรรงบประมาณ 

 2.3  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  รายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 
 2.4  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 2.5  การบริหารการเงิน 
  2.6  การบริหารบัญชี 

 2.7  การบริหารพัสดุและทรพัยสิน 
 3.  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา   เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว  อิสระ  ภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู  ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ  ไดรับการ    
ยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ  ขอบขายและภารกิจของงานบริหารงานบุคคลประกอบดวย 

 3.1  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
 3.2  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
 3.3  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
 3.4  วินยัและการรักษาวินยั 
 3.5  การออกจากราชการ 

 4.  การบริหารทั่วไป  เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร  ใหบริการ
บริหารงานอื่นๆ  ใหบรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานสงเสริม  สนับสนุนและการอํานวยการ  ความสะดวกตางๆ  ในการใหบริการ 
การศึกษาทุกรูปแบบ   มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม   
สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนน 
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมี
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สวนรวมของบุคคล  ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล   ขอบขายและภารกิจของงานการบริหารทั่วไปประกอบดวย 

4.1   การดําเนนิงานธุรการ 
4.2 งานเลขานุการและคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.3 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
4.4 การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
4.5 การจัดระบบการบริหารพัฒนาองคกร 
4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.7 การสงเสริมสนับสนุนดานวชิาการ  งบประมาณ บุคลากร  และบริหารทั่วไป 
4.8 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
4.9 การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
4.10 การรับนักเรียน 
4.11 การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  

 และตามอัธยาศัย 
4.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4.13 การสงเสริมงานกิจการนักเรยีน 
4.14 การประชาสัมพันธงานการศกึษา 
4.15 การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล   
4.16 ชุมชน  องคกร  หนวยงาน และสถาบันของสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
4.17 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
4.18 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
4.19 งานบริการสาธารณะ 
4.20 งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 จะเห็นไดวาการบริหารสถานศึกษาตามโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการนี้  
หนวยงานยอยของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงมี
ขอบขายของงานการบริหารโรงเรียนใหมี  4  งาน  คือ  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  
งานบริหารบุคลากร  และงานบริหารทั่วไป  โดยมีงานบริหารวิชาการเปนหลัก  และงานอื่นเปนงาน
สนับสนุน  เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย  นักเรียนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค  
มีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต  ในทัศนะที่ตอง  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาได  ตอง
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เปนคนที่  เกง  ดี  มีสุข  และเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนและประเทศชาติ ผูบริหารสถานศึกษาจึงตอง
เปนผูนําทางการศึกษาเพื่อการบริหารงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
  

2.2  แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับผูนํา 
 

2.2.1  ความหมายของผูนํา 
 การมีลักษณะเปนผูนําของผูบริหาร เปนองคประกอบที่สําคัญในอันที่จะนํามาซึ่ง
ผลสําเร็จของการบริหารงาน  เพราะฉะนั้นการศึกษาแนวคิดตางๆเกี่ยวกับลักษณะของการเปนผูนํา
จึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งสําหรับผูบริหาร  เพื่อนําเอาไปใชตามสภาพการณที่เหมาะสมและทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของตน  ในลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ   (สุเมธ  เดียวอิศเรศ. 2527  :  50)  สําหรับความหมายของผูนํานั้น  คําวา  ผูนํา 
(Leader)  ไดมีผูใหความหมายไวมากมายซึ่งรวมแลวจะมีลักณะคลายคลึงกันดังตอไปนี้ 
 ภิญโญ  สาธร (2526  :  259)  ใหความหมายเกีย่วกับผูนําวา 

1. ผูนําคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุมคนหลายๆ   คนที่มี อํานาจมีอิทธิพลหรือ 
ความสามารถในการจูงใจคนใหประพฤติปฏิบัติตามความคิดเห็น  ความตองการ  หรือคําสั่งของเขา
ได  มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติตน  หรือพฤติกรรมของผูอ่ืน 

2. ผูนํา  คือ  บุคคลที่มีอํานาจเหนือในการตดิตอสัมพันธระหวางบุคคล 
3. ผูนําแตกตางจากหัวหนาหรือผูบริหาร  กลาวคือ  อาจเปนคนเดียวกันหรือไมก็ได  

แตไมจําเปนเสมอไป  หัวหนาหรือผูบริหารอาจมีอํานาจโดยตําแหนง  แตอาจไมใชผูนําอยางแทจริง
ของกลุม  ผูนําที่แทจริงของกลุมอาจจะเปนคนอื่นที่เขามีอํานาจ  มีอิทธิพล  สามารถจูงใจคนให
ประพฤติปฏิบัติตามความคิดเห็น  ความตองการ  หรือคําสั่งของเขาได 
 ประชุม  รอดประเสริฐ  (2526  : 4)  ไดใหความหมายของผูนําวาผูนํา คือ บุคคลที่มี
อิทธิพลเหนือบุคคลอื่นๆ ภายในกลุมและเปนผูที่ใชอิทธิพลนั้นทําใหบุคคลอื่นๆ  ภายในกลุม
ปฎิบัติงานใหกับตนอยางพึงพอใจและบรรลุเปาหมายที่ผูนําปรารถนา 
 สมพงศ  เกษมสิน  (2526  :  286) ไดใหความหมายวา ผูนํา  คือ  ผูใชอิทธิพลใน
ความสัมพันธซ่ึงมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช
กระบวนการติดตอซ่ึงกันและกัน  เพื่อมุงใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529  :  250)  ไดกลาววา  ผูนํา คือ บุคคลที่มีอํานาจ  หรืออิทธิพลที่
จะดึงดูดหรือจงูใจผูอ่ืนในกลุมใหประพฤติปฏิบัติตามความคิดเห็นและคําสั่งของตนเองได 
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 บุญทัน  ดอกไธสง  (2533  : 397)  ไดกลาววา  ผูนํา  คือผูมีอิทธิพล  มีศิลปะที่มี   
อิทธิพลตอกลุมชน  เพื่อใหกลุมมีความตั้งใจทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ  เพราะผูนําตอง
ชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตามความสามารถและผูนําไมเพียงยืนอยูเบื้องหลังกลุมที่คอย
วางแผนและผลักดันแตเขายืนอยูขางหนากลุม  และนํากลุมเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
 เตือนใจ  แววงาม  (2534  : 58)  ไดกลาววา  ผูนํา  คือ  บุคคลที่มีบทบาทสําคัญซึ่ง
สามารถนําหรือประสานการทํางานของสมาชิกในกลุมใหทํางานรวมกันจนประสบผลสําเร็จโดยที่
บุคคลนั้นไดรับการยอมรับจากสมาชิกในกลุมดวย 
 กิติ  ตยัคคานนท  (2534  :  21)  ไดอธิบายวา  ผูนํา  คือบคุคลที่ไดรับการแตงตั้งหรือ
ไดรับการยกยองขึ้นเปนหวัหนาและเปนผูตัดสินใจ  เนื่องจากเปนผูมีความสามารถในการปกครอง  
บังคับบัญชา  และจะพาผูใตบังคับบัญชาหรือหมูชนไปในทางดีหรือทางชั่วก็ได 
 สุพัตรา  สุภาพ  (2536  :  49)  กลาววา  ผูนาํ  คือ  ผูที่มีลักษณะพิเศษ  บคุคลหนึ่ง 
ที่มีความสามารถมีอิทธิพลในการดําเนนิงานหรือปฏิบัติงานเหนือบุคคลอื่นหรือกลุม  โดยใช 
การติดตอส่ือสารเพื่อใหบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไว 

 ทอมปสัน  (Tompson. 1952 : 52,  อางถึงใน  กิติพันธ  รุจิระกุล.  2529  :  7 – 8)  ไดให
ความหมายของผูนําตางไปจากคนอื่น โดยทอมปสันไดพจิารณาผูนําในประเด็นความสามารถ
ทางการบริหารโดยมีแนวทางประกอบพิจารณา  3  ดาน  คือ 

1. ผูนํา  คือ  บุคคลที่สามารถเขาใจวิธีการบรหิารดีกวาผูอ่ืน 
2. ผูนํา  คือ  บุคคลที่รูจักรักษาขวัญขององคการหรือหนวยงาน 
3. ผูนํา  คือ  บุคคลที่รูจักวิธีการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 
เทนเนบัม (Tannenbaum.  1961 : 35,  อางถึงใน  เชิดศักดิ์  บุญครอง. 2529  : 12)  ไดให

ความหมายไววา  ผูนําคือ  บคุคลใดบุคคลหนึ่งในบุคคลหลายบุคคลที่มีอํานาจ  มีอิทธิพล  หรือ
ความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติตามความเหน็ความตองการหรอืคําสั่งของเขาได  ผูนํามี
อิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของผูอ่ืน 

คาเทล  (Cattell. 1962,  อางถึงใน  Fiedler  1967 : 8)  ไดใหความหมายของ   ผูนําไววา  
ผูนํา  คือบุคคลที่ริเร่ิมหรือสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงการกระทําของกลุมอยางไดผลตรงตาม    
เปาหมายทีก่ําหนด  ทั้งเปนผูเร่ิมและชวยใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน 
 ฮาลปน  (Halpin.  1966  :  27 –28)  กลาววาผูนํา  คือผูที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งใน  
5  ลักษณะ  ดังตอไปนี ้

1. บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลตอบุคคลในหนวยงานมากกวาคนอื่น 
2. บุคคลที่มีบทบาทเหนือกวาคนอื่น 
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3. บุคคลที่มีบทบาทอันสําคัญที่สุดในการทํางานใหหนวยงานดําเนนิไปสูจุดหมาย 
ที่วางไว 

4. บุคคลหนึ่งซึ่งไดรับการคัดเลือกจากบุคคลอื่นใหเปนผูนํา 
5. บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูนําในหนวยงานหรือหัวหนาหนวยงาน 
ฟดเลอร  (Fiedler. 1967 : 78 – 79)  มีความเห็นวา  ผูนําจะตองมีลักษณะอยางใดอยาง

หนึ่งตามเกณฑตอไปนี ้
1. ไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงผูนํา  เชน  ผูนิเทศ  ประธาน  เปนตน   โดยเปน

ตัวแทนของกลุม   
2. เปนผูไดรับการเลือกจากกลุม 
3. เปนผูแสดงออกใหเห็นวามีอิทธิพลมากที่สุดโดยใชสังคมมิติ 
เบอรบี (Burby.  1972,  : 43 –44)  กลาววา  ผูนําคือ  บุคคลที่สามารถชักจูงใหคนอืน่

ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ  ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นในตัวเขา สามารถชวยคลี่คลายความตึงเครียด 
ตางๆ ลงได  สามารถนํากลุมใหบรรลุถึงจดุหมายที่ตั้งไว 

เฮอรเซย  และบลันชารด (Hersey & Blanchard.  1988 : 83,  อางถึงใน พิชญาภรณ        
อิงคามระธร. 2532  : 19 – 20) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือพฤติการณใชอิทธิพลตอกิจกรรมของ
กลุมหรือบุคคลในการใชความพยายามใหบรรลุถึงเปาหมายในสภาพการณที่กําหนดให 

จากแนวคิดดังกลาวพอสรุปไดวา  บุคคลที่ทําหนาที่ผูนํา  คือผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานทั้งหมดของหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
วางไว  ซ่ึงผูนําในสถานศึกษา  ไดแก  ครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการโรงเรียน  เปนผูมีบทบาท
ที่สําคัญ ในการบริหารสถานศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารยอมสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบตัิงานและ
ผลงานพฤติกรรมผูนํายอมมีความเกี่ยวพันกับพฤติกรรมผูตาม  โดยพฤติกรรมผูนําจะมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานขวัญและกําลังใจ  พฤติกรรมผูนําจึงเปนสิ่งบงบอกวาการบริหารงาน
ของผูนําในหนวยงานจะบรรลุเปาหมายเพียงใด  ปจจุบันการบริหารงานในหนวยงานมักมีการ
กระทํารวมกันมีการติดตอประสานกัน  กิจกรรมในดานตางๆ  ยอมตองการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือใหการดําเนินงานไปโดยถูกตองและมีแบบแผนที่ดี  ความเปนผูนํา
หรือความเปนหัวหนาของคนของผูบริหารจึงเปนสิ่งที่ตองนํามาใชเพื่อชักจูงผูรวมงานใหมารวมมือ
กันทํางาน อยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงพฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่ไดแสดงออกตอผูใตบังคับบัญชา
ยอมมีอิทธิพลและผลกระทบตอการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  พฤติกรรมผูนําที่ดีและ
เหมาะสมจะสงผลใหผูใตบังคับบัญชาพอใจ  และจะทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค
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ของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  (พีระ ชัยศิริ.  2537  : 12)  และสมาชิกในกลุมก็ทํางานดวย
ความเต็มใจตลอดจนเปนบุคคลที่สามารถทําใหสมาชิกมีความพอใจตองานและตอทีมงาน 

 
2.2.2  ความหมายของพฤติกรรมผูนํา   

 ผูบริหารหรือผูนํา  ยอมมีบทบาทตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อดําเนินภารกิจของ 
องคการ  หรือหนวยงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดผูนําจึงตองแสดงพฤติกรรมในการชักนําให
สมาชิกซึ่งเปนผูตามกระทําในสิ่งที่ผูนําและองคการตองการ (ประชุม  รอดประเสริฐ. 2526  : 20)  
กลาวถึงพฤติกรรมผูนําวาพฤติกรรมการบริหารของผูนํา  คือความสามารถในการแสดงออกหรือ
การกระทําของผูนํา  ในอันที่จะชักจงูบุคคลตางๆ และใชทรัพยากรตางๆ  อยางมีประสิทธิภาพโดย
ประสพความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในการปฏิบัติงาน ธีรวิทย วัฒนะพงศ (2524  อางถึงใน
มนัส  ญาติเจริญ.  2544 : 41) กลาวไวในทํานองเดียวกันวา  พฤติกรรมผูนําหมายถึง  การแสดงออก
ของผูนําในดานความสามารถในการนํากลุมเพื่อแกปญหารวมทั้งความสามารถในการบํารุงขวัญ
และ  กําลังใจสมาชิกในกลุมดวย  สอดคลองกับทัศนะของ  นิโรธ   งะสมัน  (2527  : 19)  ซ่ึงสรุปวา  
พฤติกรรมผูนําเปนการแสดงความสามารถในการใชศิลปะแหงภาวะผูนําเขาชักจูงบุคคลซึ่งเปน          
ผูตามใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวตลอดจน  
การดําเนินการใชทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทองอินทร     
วงศโสธร  (2523  :  24)  กลาววา  เมื่อเกิดภาวะผูนําซึ่งจะเกิดขึ้นโดยตําแหนงหรือสถานการณก็ตาม
พฤติกรรมผูนําจะเกิดขึ้นตามแบบของผูนํา เชน เปนแบบอัตถนิยมหรือแบบประชาธิปไตย          
เปนแบบใฝงานหรือใฝคน  ซ่ึงแบบของผูนําเปนพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกเพื่อกระตุนใหกลุม
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529  :  264 – 265)  อธิบายวา  พฤตกิรรมผูนําเปนผล  ที่เกิดจาก
ปจจัย  3  ประการ  คือ 

1. ปจจัยอันเกิดจากเจตคติของผูบริหารหรือผูนําเอง   เนื่องจากผูบริหารยอมมี
แนวความคิด  ความเชื่อ  คานิยม  และประสบการณเปนของตนเอง  ส่ิงเหลานี้จึงเปนสวนหนึ่งที่    
ทําใหผูนําแสดงพฤติกรรมการบริหารในลักษณะเผด็จการ  ประชาธิปไตยหรือตามสบาย 

2. ปจจัยอันเกิดจากผูใตบังคับบัญชา  ไดแกความตองการมีอิสระในการทํางานความ      
รับผิดชอบ  ความรูความสามารถ  ประสบการณในการทํางาน  ความคิดริเริ่มสรางสรรคตลอดจน
ความเขาใจในวัตถุประสงคขององคการ  ซ่ึงจะทําใหผูนําตองปรับพฤติกรรมของตนใหเหมาะสม
กับ   ผูใตบังคับบัญชาที่แตกตางกัน 
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3. ปจจัยอันเกิดจากสถานการณแวดลอม  ไดแกลักษณะของหนวยงานอิทธิพลของกลุม
และสภาพปญหาการบริหาร  ลวนแตมีอิทธพิลตอการกําหนดพฤติกรรมผูนําทั้งสิ้น 

พัฒนชัย  ปทมเวณุ  (2531 : 12) พฤติกรรมผูนํา  หมายถึง  การแสดงออกถึง
ความสามารถในการนํา  การแกปญหา  การทะนุบํารุงขวัญและกําลังใจของกลุมในสถานการณ
ตางๆ   เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายและแผน  และบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 สงวน   สุทธิเลิศอรุณ  (2537  : 115)  จําแนกพฤติกรรมออกเปน   3  ลักษณะ  คือ   

1. ผูนําที่ยึดงานเปนหลัก  เปนผูนําที่มีความเครงครัดในระเบียบแบบแผนและคําสั่ง 
มีความมุงหวังใหไดงานตามเปาหมายของหนวยงาน  ผูนําในลักษณะนี้จะคอยตรวจดูวางานสําเร็จ
หรือยัง  โดยไมสนใจกับปญหาและอุปสรรคตางๆ มุงแตจะครองงานเพียงอยางเดียว 

2. ผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลัก  เปนผูนําที่เนนความสําคัญของเพื่อนรวมงาน พยายามสราง
น้ําใจใหเกิดแกเพื่อนรวมงาน  โดยหวังวาเมื่อบุคคลมีขวัญและกําลังใจแลวงานยอมจะตามมาและ
เปนการครองใจคนใหได 

3. ผูนําที่ยึดทั้งบคุคลและงาน  เปนผูนําที่สมบูรณแบบ  คือ  ครองคนและครองงาน
ไดผลซ่ึงจะไดทั้งคนและงาน 

ลิเคิรท  (Likert. 1961 : 78 – 79)  อธิบายวา พฤติกรรมผูนํา หมายถึง  การกระทําของ  
ผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกในฐานะผูนํากลุม  เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ไปสูเปาหมายที่กําหนด
รวมทั้งแนะนําบอกกลาวใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจบทบาทและสรางขวัญกําลังใจใหกลุม 

สรุปไดวา พฤติกรรมผูนําจึงเปนเครื่องมือท่ีจําเปนและสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน
เพื่อดําเนินกิจกรรมหรือกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของทรัพยากรทั้งหลายในองคการ  โดยผูนํา
หรือ หัวหนาจะทําหนาที่ขี้แนะ  ส่ังการ  ควบคุม  ตลอดจนกําหนดแผนงานตางๆ เพื่อใหการ
ดําเนินงานไปสูเปาหมายที่กําหนดไว  โดยการชักจูงใหผูรวมงานใหเขาใจในบทบาทหนาที่  มีความ
รวมมือรวมใจกันทํางานเปนอยางดี 
 

2.3  ภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษา 
  
 2.3.1  ความหมายของภาวะผูนํา 

ลิแฮม  (Lipham. 1974  : 122) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ การริเร่ิมโครงสราง
ใหมหรือกระบวนการใหม เพื่อการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ หรือเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลงเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ  
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  บาส  (Bass. 1985 : 7 - 14) ไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนําตามที่มไีวและได
จําแนกความหมายของภาวะผูนําออกเปน  11  กลุม  คือ 
             1)  ภาวะผูนําในฐานะทีเ่นนกระบวนการของกลุม  (traits) ภาวะผูนําเปนผลของ
การเปลี่ยนแปลงของกลุมและกิจกรรมของกลุม 
               2)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ  ภาวะผูนําเปนการ
ผสมผสานคุณลักษณะตาง ๆ ที่ชวยใหสามารถจูงใจบุคคลอื่น ใหปฏิบตัิภารกิจทีไ่ดรับมอบหมายให
สําเร็จ 

3)  ภาวะผูนําในฐานะทีเ่ปนศิลปะที่กอใหเกิดการยินยอม (Compliance) ภาวะ 
ผูนําในฐานะทีเ่ปนการใชอํานาจทั้งทางตรงและทางออมและมีอิทธิพลตอสมาชิกของกลุมที่ทําให
สมาชิกของกลุมทําตามที่ผูนําตองการ 

4)  ภาวะผูนําในฐานะทีเ่ปนการใชอิทธิพล เปนการที่ผูนาํมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
ตาง ๆ  ของสมาชิกของกลุม ความสัมพันธ ระหวางผูนํากบัผูตามเปนไปตามความสมัครใจ มิใชการ
ขูเข็ญบังคับ 

5)  ภาวะผูนําในฐานะทีเ่ปนพฤติกรรม ภาวะผูนําเปนพฤติกรรมของบุคคลที่ 
เกี่ยวของกับการควบคุมสั่งการกิจกรรมของกลุม 

6)  ภาวะผูนําในฐานะทีเ่ปนรูปแบบของการจูงใจ  (Persuasion)  ภาวะผูนําเปน   
ศิลปะในการเกลี้ยกลอมจูงใจ หรือดลใจ สมาชิกของกลุมใหรวมมือในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค เปนการจูงใจใหบุคคลอื่นทําตามมิใชการบังคับ ขูเข็ญ หรือใชอํานาจ 

7) ภาวะผูนาํในฐานะที่เปนความสัมพันธของอํานาจ  (Power relation) ภาวะผูนํา 
เปนความแตกตาง ระหวางอํานาจกับผูนํา ผูนํายอมใชอํานาจทางหนึ่งทางใดใหผูตามปฏิบัติตาม 

8)  ภาวะผูนําในฐานะทีเ่ปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมาย ตามแนวคดินี้ภาวะ 
ผูนําเปนเครื่องมือที่สําคัญและจําเปนเพื่อการบรรลุเปาหมายของกลุม ผูนํามุงสนใจงานมากกวา
บุคคล 

              9)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนผลปฏิสัมพันธ ภาวะผูนําเปนผลของการกระทําของ
กลุม ซ่ึงเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม และปฏิสัมพันธระหวางผูตามดวยตนเอง 
              10)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความแตกตางของบทบาท บทบาทของผูนําแตกตาง
จากบทบาทของผูตาม บทบาทของภาวะผูนําเปนการประสานสัมพันธบทบาทตาง ๆ ในกลุม และ
ควบคุมชี้นํากจิกรรมเพื่อการบรรลุเปาหมาย 
          11)  ภาวะผูนําในฐานะที่สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล  ผูนําทําหนาที่
กําหนดขอบขายและสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กําหนดชองทางและเครือขายของ        



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 22 

การติดตอส่ือสาร ตลอดจนกระบวนการของการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ภาวะผูนําเปนผลของ
การปฏิสัมพันธภายในกลุม ผูนําสนใจบุคคลมากวางาน 

กรีน  (Green. 1986 : 3,  อางถึงในไฉน  พรหมเจริญ. 2547 : 33)  กลาววา  ภาวะผูนํา 
เปนกระบวนการ เปนปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม องคประกอบของภาวะผูนํา ประกอบดวย 
ผูนํา ผูตาม ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามและบริบท   
       สรุปตามแนวคิด  ภาวะผูนําเปนการใชอิทธิพลของบุคคลหรือของตําแหนงจูงใจให
ผูรวมงาน หรือหมูคณะผูตามรวมใจกันปฏิบัติงาน เพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของกลุม ตามที่กําหนดไว    

2.3.2  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
  การบริหารการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารรัฐกิจ  การบริหารการศึกษาจึง 

เปนการบริหารในสวนยอยของระบบราชการ  และเปนการบริหารเพื่อพัฒนาบุตรหลานของ
ประชาชนในชาติใหมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดี  ตามที่ชาติตองการ  (ภิญโญ  สาธร. 2526 : 143)  
ซ่ึงพนัส  หันนาคินทร  (2524  :  5)  กลาววา  การบริหารโรงเรียนเปนกระบวนการที่ผูบริหารใช
อํานาจและทรัพยากรตางๆ  เชน  คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณที่มีอยูหรือคาดวาจะมี  จัดการดําเนินงาน
ของ  โรงเรียนใหดําเนินไปสูจุดหมายที่ตองการ  การบริหารโรงเรียนประกอบไปดวย  ผูนําอัน
สําคัญยิ่ง  คือผูบริหารโรงเรียนซ่ึงหมายถึงบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจ  โดยมอบอํานาจ
บังคับบัญชามาพรอมกับความรับผิดชอบ  บุคคลเหลานี้ไดแก  ครูใหญ  อาจารยใหญ  หรือ
ผูอํานวยการโรงเรียนซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการจัดการหรืออํานวยการใหงานตางๆ ในโรงเรียนบรรลุ
เปาหมายที่วางไว 
 พนัส  หันนาคนิทร  (2524  : 59 - 61)  ไดกาํหนดหนาที่ความรับผิดชอบของครูใหญไว
ดังนี ้

1. รับผิดชอบในการงานทุกอยางของโรงเรียน  ไดแก  รับผิดชอบที่จะตองดําเนินการ
ศึกษาในโรงเรียนใหไดผลตามจุดประสงคของการศึกษาและของทางราชการ  ความรับผิดชอบตอ
องคการทั้งภายในและภายนอก  เชนการติดตอประสานงานกับหนวยงานแหงอื่น  ความรับผิดชอบ
ตอการตรวจสอบของผูมีอํานาจเหนือ 

2. เปนตัวแทนหรือสัญลักษณของโรงเรียน  ครูใหญจะตองเปนตัวแทนในกิจการงาน
ตางๆ ของโรงเรียน  การติดตอองคการภายนอกโรงเรียนจะตองกระทําในนามครูใหญ  ครูใหญ
จะตองเปนตัวแทนของโรงเรียนในการติดตอกับสังคมภายนอก 
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3. เปนผูนิเทศหรือใหการแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา   ครูใหญตองทําหนาที่ให
คําปรึกษา  ตักเตือน  ส่ังงาน  ช้ีแนะ  และกระตุนใหคิดริเริ่มงานใหมๆ  และสามารถสราง
ความสามารถในการทํางานใหครู 

4. เปนผูริเร่ิมงานใหม  พยายามปรับปรุงดานตางๆ  ของโรงเรียนใหดีขึ้น   ภารกิจนี้
ตองการเวลา  ความรอบรู  ความรูจักคิดสรางสรรคและการปรับปรุงใหดีขึ้น 

5. เปนผูตัดสินใจในปญหาระดับสูงของโรงเรียน  หนาที่โดยเฉพาะของครูใหญที่
จะตอง   ตัดสินใจและรับผิดชอบผลอันเกิดจากการตัดสินใจนั้นๆ กอนที่จะตัดสินใจจะตอง
พิจารณาวินิจฉัยใหรอบคอบจากขอมูลที่ถูกตองหรือจากการประเมินสถานการณไวอยางดีแลว 
 สนอง  เครือมาก   (2537  : 149 – 156)  กลาววา  ผูที่จะเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียน
จะตองผานการคัดเลือกตามขั้นตอนและวิธีการสํานักคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) เปน         
ผูกําหนดวิธีการสรรหาผูที่จะมาดํารงตําแหนงโดยผูบริหารโรงเรียนแตละตําแหนงจะตองมีบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรูความสามารถที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการขาราชการครู (ก.ค.) กําหนด  ดังตอไปนี้   
 1)  ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

หนาที่ความรบัผิดชอบและลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  บริหารงานในฐานะหัวหนา 
สถานศึกษา  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานสูงมาก  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ที่ไดรับมอบหมาย  วางแผนการปฏิบัติงาน  กําหนดหนาที่และวิธีการดําเนินงานของบุคคลใน
สถานศึกษาควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานดานวิชาการ  เชน  การเรียนการสอนและฝกอบรม
จัดทําทะเบียนและวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตร  แผนการสอน  โครงการสอนทั้งวิชา
สามัญและวิชาชีพ  จัดโปรแกรมการเรียน  คูมือประกอบการเรียนการสอน  วัสดุอุปกรณการศึกษา  
จัดบริการแนะแนว  หองสมุด  และสื่อทางการศึกษาใหใชไดในสถานศึกษา จัดฝกอบรมและให
คําแนะนําเพื่อสงเสริมวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนและทองถ่ิน  
ควบคุมดูแลงานธุรการหรืองานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  อาคารสถานที่  พัสดุ  ครุภัณฑ  
ทะเบียน  และเอกสารใหเปนไปตามระเบียบ  ควบคุมดูแลปกครอง   จัดระบบงานในสถานศึกษา
กําหนด  ลักษณะงาน  มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ  ติดตามใหคําปรึกษา
แกปญหาและนิเทศบังคับบัญชา  ครู  อาจารย  นักเรียน  ตลอดจนเจาหนาที่อ่ืนใหสามารถปฏิบัติ
ตามหนาที่อยางถูกตอง  และติดตอประสานงานสรางเสริมความสัมพันธกับประชาชนในทองถ่ิน  
วิเคราะห  วิจัยและประเมินผลงาน  รวบรวมขอมูลและจัดทําสถิติตางๆ  เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ทางการศึกษาของสถานศึกษา  นําเทคนิคและวิธีการใหมๆ  ทางการศึกษา  ทั้งวิชาสามัญและ
วิชาชีพ  มาใชเผยแพรพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐานและเปนที่นิยมของประชาชน  เขารวม
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ประชุมคณะกรรมการตางๆ  ตามที่ไดรับแตงตั้ง  และปฏิบัติการสอนและอบรมวิชาสามัญหรือ
วิชาชีพในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาแกนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนตลอดจนปฏิบัติ
หนาที่อ่ืน    ที่เกี่ยวของ 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในการบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2. มีความรูความสามารถในการบริหารงานวชิาการ  หลักสูตร  และพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาการสอน 
3. มีความรูความเขาใจในการบริหารสถานศึกษา  กฎหมาย   ระเบียบขอบังคับ         

แบบแผน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ  และสามารถปฏิบัติงานหรือให
คําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวไดอยางถูกตอง  นอกจากนั้นยังมีความสามารถทางดานวางแผน
กระบวนการกลุมและการติดตอส่ือความหมายตลอดจน  ความสามารถในการจัดการเปนอยางดี 

4. มีความรูความเขาใจหลักการบริหารงานบุคคลและมีความสามารถในการปกครอง
บังคับบัญชา  สามารถเสริมสรางความรวมมือรวมใจภายในสถานศึกษาและระหวางศึกษากับ 
องคกรอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกันเปนอยางดี 

5. มีความรูความเขาใจบทบาทภาระหนาที่ของสถานศึกษา  นโยบายที่เกี่ยวของกับ 
การศึกษาแผนงานของกรม  กระทรวงเจาสังกัด นอกจากนั้นจะตองมีความสามารถในการตัดสินใจ
และการขจัดความขัดแยงไดดีมากเปนพิเศษ 

6. มีความรูความเขาใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  นโยบายรัฐบาลและปญหา 
การเมืองของประเทศ  เพื่อประโยชนทางดานการบริหารสถานศึกษา 

คิงสเบอรี่  (Kingsbury. 1957  :  48 – 49)  ใหขอคิดเหน็เกีย่วกับบทบาทและความ 
รับผิดชอบของผูบริหารไวดงันี้ 

1. เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 
2. เสริมสรางใหงานไดผลสูงที่สุดทั้งปริมาณและคุณภาพ 
3. เปนผูแนะนําการทํางานใหผูใตบังคับบัญชา 
4. เปนผูติดตอประสานงานในองคการเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 
5. เปนผูส่ังและควบคุมงาน 
สรุปไดวา  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูดูแล  รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะผูบริหารตองทําหนาที่ในการตัดสินใจ 
ส่ังการ  อํานวยความสะดวกและประสานงานในการดําเนินภารกิจตางๆ ของโรงเรียนใหดําเนินไป
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ดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  ประหยัดทั้งกําลังกาย  กําลังทรัพย  และเกิดประโยชนสูงสุดตาม 
จุดมุงหมายที่วางไว 

 
2.3.3  คุณสมบัติที่ดีของผูบริหารโรงเรียน 

 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีความสําคัญในวงการบริหารการศึกษา  มีอํานาจในการควบคุม 
ดูแลสั่งการและกําหนดนโยบาย  ผูบริหารจําเปนตองมีคณุสมบัติที่ดี  ดงันี้ 
 พนัส  หันนาคนิทร (2524  :  63 – 66)  ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูบริหาร  โรงเรียนไว   
2  ประการ  คือ 

1. คุณสมบัติสวนตัว  (Personal  Qualification) หมายถึงคุณสมบัติสวนตัว ดังนี้   
คือ  การมีสุขภาพดี  มีความเฉลียวฉลาด  มีอารมณมั่นคง  มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมสูง    
มีความสามารถในการแสดงออกทางความคิดและมีคุณลักษณะอื่นๆ เชน ไมเห็นแกตัว ความมี 
ไหวพริบปฏิภาณดี  ความเปนผูนําเปนตน 

2. คุณสมบัติทางวิชาชีพ (Professional Qualification)  หมายถึง  คุณสมบัติทาง 
วิชาการ และความรอบรูในวิชาชีพที่จําเปนตอการบริหารโรงเรียน  คุณสมบัติเหลานี้แบงเปน  
ความรูทางวิชาการ  ประสบการณ  ระดับความรูและการใฝหาความรู  มีความสนใจและพยายาม
ปรับปรุงตนเองในดานวิชาการเสมอ 

ชารี  มณีศรี (2527  :  125)  ไดเสนอขอคิดเกี่ยวกับลักษณะผูนําที่ดีโดยทั่วไปควรมี          
ดังตอไปนี ้

1. รับผิดชอบในหนาที่การงานอยางเต็มที่  ทําใหผูนอยรูสึกวาผูบังคับบัญชาสนใจใน 
ตัวเขา  ทํางานไมจับจด  ทําสําเร็จเปนชิ้นเปนอัน  ทํางานดีทั้งตอหนาและลับหลัง  มีวิธีการ 
แยบคายใหผูรวมงานทํางานใหเกิดคุณภาพและพยายามทํางานดวยตนเองมากกวาใชผูนอย 
ยอมรับผิดเมื่อตนทําผิด 

2. รักหมูคณะ  ไมอิจฉาริษยา  ไมใชผูนอยเปนเครื่องมือเพือ่เอาหนา  ไมประจบสอพลอ 
ผูมีอํานาจเหนอืและไมใหผูประจบสอพลอไดดี ไมยอมใหภรรยายุงกบัราชการ เสมอตนเสมอปลาย   
สงเสริมความสามัคคี  และมีความเขาใจเปนอันดีระหวางกันและกัน  ตักเตือน   ผูใตบังคับบัญชา
ดวยถอยคําที่สุภาพ  ไมประจานความผิดของผูนอย  รูสภาพความเปนอยูของผูนอยทั้งสวนตัวและ
ราชการ  คิดถึงสวัสดิการของผูนอย 

3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  วางตนเปนใหญ  เคารพในสิทธิของผูอ่ืน  ไมเห็นแกตัว  มี
น้ําใจเปนนักกฬีา  เปนมิตรทีด่ี  มีมนุษยสัมพันธ  ซอนความรูสึกเกง  มศีีลธรรมอันดีงามและ
ซ่ือสัตยสุจริต 
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วิจิตร  วรุตบางกูร  (2523  :  74 - 80)  ไดกลาวถึงคุณสมบัติผูบริหารที่ดีวา จะตอง
ประกอบไปดวย 

1. ความเปนผูนํา  (Leadership)  มีภาวะผูนําสงู  มีอิทธิพลในตนเองสูงกวา  อิทธิพล
อ่ืนๆ ของบุคคลในกลุมสามารถชักนําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานไดงาย คุณสมบัติ 
ในดานนี้ประกอบดวยลักษณะตางๆ  คือ 

1.1 ครูใหญตองมีความแจมใส  ราเริงและอดทน 
1.2 มีความสามารถในการตดัสนิใจไดอยางรวดเรว็ 
1.3 มีความสามารถในการจูงใจคน 
1.4 มีความรับผิดชอบ 
1.5 มีความฉลาดและมีไหวพริบดี 
1.6 มีความขยันหมั่นเพียร  เอาใจใสตองานอยางสม่ําเสมอและตรงตอเวลา 
1.7 มีความเสียสละเวลาสวนตัว  แรงงานและทรัพยสินเพื่อประโยชนสวนรวม 
1.8 มีบุคลิกดี 
1.9 เปนผูมีจิตใจเปนประชาธิปไตย  รูจักใชหลักการประชาธิปไตยในการบริหารงาน 

2. มีความรูและประสบการณ  (Knowledge and Experience)  เปนคุณสมบัติที่เกี่ยวกับ
งานในวิชาชีพของผูบริหารโดยเฉพาะ  เปนคุณสมบัติที่สําคัญยิ่ง  ความรูและประสบการณที่จําเปน
สําหรับผูบริหาร  คือความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของงาน  ความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  ความรูเทาทัน
เหตุการณ  ความรูและประสบการณในวิชาการบริหาร   

3. มีมนุษยสัมพันธ (Human  Relationship)  ผูบรหิารตองทํางานรวมกับบุคคลทั้ง 
ภายนอกและในโรงเรียน  ดังนั้น  ผูบริหารจําเปนตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี  ประกอบดวย
ลักษณะดังนี้  ยิ้มแยมแจมใส  มีความเสมอตนเสมอปลาย  ยกยองชมเชย  รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน  มีความยืดหยุน  เปดเผยเปนกนัเอง 

4. มีคุณธรรมสูง  (Virtue)  คุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจติใจของผูบริหารใหประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม  มีความยุติธรรม  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความจงรักภักดี  มีศีลธรรม 

5. มีสุขภาพดี (Healthy)  หมายถึง  สุขภาพทางกาย (Physical  Healthy) และสุขภาพ  
ทางจิต (Mental  Healthy)  เพราะสุขภาพจะเปนเครื่องสรางเสริมการปฏิบัติงานใหถูกตองและ
สม่ําเสมอ 

กิติมา  ปรีดีดิลก (2529  :  235) กลาววา ผูบริหารการศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่ชวยให   
การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ ซ่ึงจะตองใชความพยายามที่จะทําใหการดําเนินงานรวมกัน
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ระหวางบุคคลขององคการเพื่อใหเกิดพลังรวมของกลุม  ดังนั้น  ผูบริหารการศึกษาควรจะตองมี   
คุณสมบัติอยางนอย  3  ประการ  ซ่ึงเรียกวา  “ไตรภูมิ”  คือ 

1. ภูมิ รูไดแก  เปนผูที่มีความรูและทักษะที่จํา เปนสําหรับผูบริหารการศึกษามี 
ความสามารถ  มีประสบการณในดานการบริหารการศึกษาพอสมควร  สามารถใชความรูและ
ประสบการณแกปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที 

2. ภูมิธรรม  ไดแก  ความเปนผูที่มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมประจําใจ  เชน  มีความ
ยุติธรรม  มีความซื่อสัตย มีพรหมวิหารสี่ มีทศพิศราชธรรม  มีหิริโอตัปปะและมีสัปปุริสธรรม     
เปนตน 

3. ภูมิฐาน  ไดแก  การเปนผูที่มีบุคลิกภาพอันเหมาะสม  นาเชื่อถือมีฐานะทางเศรษฐกิจ  
และสังคม  มีความเปนผูนํา  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  รูจักมารยาททางสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 

ประถม  แสงสวาง  (2527  :  59 – 60)  ไดศึกษาเรื่อง  “คุณลักษณะของนักบริหาร
การศึกษาที่คนไทยพึงประสงค”  เมื่อ พ.ศ. 2524  พบวาลักษณะของนักวิชาการบริหารการศึกษาที่
คนไทย    พึงประสงคมีดังนี้  

1. กลารับผิด  เมื่อทราบวาสิ่งที่ไดส่ังหรือกระทําไปนั้นไมถูกตอง  ไมเปนผูคอยรับแต
ชอบ  แลวโยนความผิดใหผูอ่ืน 

2. มีความสามารถและกลาแสดงความคิดเหน็ตอที่ประชุมหรือผูอ่ืน 
3. มีความคิดสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจ 
4. โอบออมอารีรูจักเสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 
5. มีความคิดลึกซ้ึงและกวางขวาง  มองการณไกล 
6. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
7. มีปฏิภาณไหวพริบ  ความจําและสติปญญาดี 
8. กระตือรือรนในการทํางาน 
9. ไมรับสินบนหรืออาศัยอํานาจหนาทีห่าผลประโยชนสวนตัว 
10. ไมหู เบา  เชื่อ  หรือกระทําตามคํายุแหย   โดยไมสืบสวนขอเท็จจริงและเมื่อ

เปรียบเทียบความสําคัญ  และความจําเปนของคุณลักษณะตางๆของนักบริหารการศึกษา               
เรียงตามลําดับไดดังนี้  คือ 

10.1  ดานคุณธรรมความประพฤติและความรับผิดชอบ 
10.2  ดานการดําเนนิงานและการปกครองบังคับบัญชา 
10.3  ดานความรูทางวิชาการ 
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10.4  ดานมนุษยสัมพันธ 
10.5  ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
10.6  ดานบุคลิกภาพ 
10.7  ดานธุรการ 

สทิก  และเฟรดเดอริค  (Steig & Frederic.  1969 : 137)  ใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผูบริหารโรงเรียนวา  เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่และความรับผิดชอบมากมายซึ่งตอง
อาศัยปฏิสัมพันธกับกลุมตางๆ  ไดแก  กลุมเพื่อนรวมงาน  นักเรียน ชุมชน  และคณะกรรมการที่
ปรึกษาตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกับกลุมตางๆ ดังกลาวแลวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารตองรูถึงประวัติ  ประเพณี  และปญหาทางอาชีพของตน  มีความสามารถที่จะมองเห็น
ปญหาและวิธีการแกปญหา  มองเห็นความบกพรองดานโครงสรางขององคกรที่เปนเหตุใหงานไม
เกิดประสิทธิภาพ  ผูบริหารจะตองแกไขปญหาดวยวิธีประชาธิปไตย  ดวยความมั่นใจในตนเอง  อีก
ประการหนึ่งผูบริหารจะตองเปนผูนําดานคบหาสมาคม  และชอบคนอื่นและเปนคนที่คนอื่นชอบ  
เปนผูใหความอบอุนแกผูรวมงาน   ผูบริหารจะทํางานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพไมไดเลยหากไม
เปนที่รักใครนับถือของผูที่เกี่ยวของ 

สรุปไดวา  คุณลักษณะของผูบริหารที่ดีจะตองเปนผูที่มีความสามารถในทุกๆ  ดานใน 
ดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญาและรากฐานทางสังคม ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมสูง   
พรอมที่จะปรับปรุงตนเอง  จูงใจคน  ใจกวาง  มีมนุษยสัมพันธดี  มีบุคลิกลักษณะทาทางดี   
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความเสียสละ  ใหความชวยเหลือผูรวมงาน  มีความสามารถ  
ในการพูดโนมนาวจิตใจ  มีความสามารถในการประสานงาน  เขาสังคมไดดี  มีความอดทนและ
ความรับผิดชอบสูง  เปนตน 

 

2.4  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบรหิารตามแนวคิดของ  บาส (Bass) 
  

ทฤษฎีผูนําแบบจัดการและทฤษฎีผูนําแบบปฏิรูป  (Transactional and Transformational  
Leadership  Theories)  ในครึ่งศตวรรษที่ผานมาการศึกษาภาวะผูนํา มุงศึกษา   ในเรื่องวิธีการ
แกปญหาระหวางผูนําแบบอัตตาธิปไตย โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจระหวางแบบชี้นําและ
แบบรวมงาน ศึกษาพฤติกรรมผูนําที่มุงงาน ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาถึงวิธีการสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล กลุมบุคคลและองคการ ซ่ึงเรียกวา ผูนําแบบประชาธิปไตยผูนําแบบ
รวมงาน เปนตน บาส (Bass. 1985 : 3) ในป ค.ศ. 1980 การศึกษาวิจัยเร่ิมใหความสนใจการ
เปลี่ยนแปลงขององคการ  จึงเริ่มมีทฤษฎีภาวะผูนําแบบปฏิรูป  ซ่ึงทําใหเกิดขอผูกพันกับ
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วัตถุประสงคขององคการ ตลอดจนใชอํานาจแกผูใตบังคับบัญชา  ในการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค ยูคล (Yukl. 1994 : 350)  โดยเบรินส  (Burns. 1978  : 29) เปนผูใหแนวคิดภาวะผูนํา
แบบปฏิรูปในระยะแรก เบรินส  (Burns. 1978 : 29) ใหความเห็นวา เหตุที่การแสดงภาวะผูนํายัง
เปนปญหาอยูจนทุกวันนี้เนื่องจากบุคคลไมมีความรูเพียงพอในเรื่องของกระบวนภาวะผูนํา เบรินส  
เขาในธรรมชาติของภาวะผูนํามีความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม ซ่ึงความสัมพันธนั้นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ ทรัพยากร และอิทธิพล เบรินสเห็นวา ภาวะผูนําเปรียบเสมือนรูปแบบพิเศษของอํานาจ 
การจูงใจที่ เกิดกับผูนําและผูตาม  ตัดสินไดจากการใชภาวะผูนําแบบจัดการ (Transactional 
Leadership)  และภาวะผูนําแบบปฏิรูป ซ่ึงกอนหนานี้เบรินส  (Burns.  1978 : 29)  เชื่อวาผูบริหาร
ควรมีลักษณะภาวะผูนําแบบจัดการ โดยภาวะผูนําแบบจัดการจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเริ่มตน  ติดตอกับ
ผูอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีคุณคา  ส่ิงที่แลกเปลี่ยนนั้นอาจเปนดานเศรษฐกิจ 
การเมือง หรือดานจิตใจ ผลของภาวะผูนําแบบจัดการจะมีผลในชวงระยะเวลา ส้ัน ๆ  แตเมื่อ
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปอยาง  รวดเร็วแตละองคการมีวัฒนธรรมองคการที่ซับซอนขึ้น       
เบรินส จึงไดเสนอวิธีการของภาวะ  ผูนําแบบใหม ที่สามารถจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานมากกวาทีค่าด
ไว เรียกวา  ภาวะผูนําแบบปฏิรูป ซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อผูนําและ  ผูตามมีสวนชวยเหลือ  ซ่ึงกันและกัน 
ในการยกขวัญและแรงจูงใจของแตละฝายใหสูงขึ้น (Burns. 1978 : 29) จุดมุงหมายของภาวะผูนํา
แบบปฏิรูป  คือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายกลุม นอกจากนี้เบรินส ยังเชื่อวาในสถานการณ
ปจจุบันผูนําที่   เหมาะสมที่สุด คือ ภาวะผูนําแบบปฏิรูป  ซ่ึงสอดคลองกับ ทิชชี และ ดวานนา 
(Tichy & Devanna. 1990 : 45)  ที่กลาววา  ผูนําแบบปฏิรูป ในป ค.ศ. 1990 เปนผูหนึ่งซึ่งทําใหเกิด
คุณภาพชีวิตทั้งภายใน และภายนอกหนวยงานในศตวรรษที่  21 
  พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีของบาส  (Bass.  1985 : 68)  ดังไดกลาวมาแลวแบงออกเปน          
2  แบบใหญๆ  ไดแก  พฤติกรรมของผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปลี่ยน  
โดยผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีพฤติกรรมอยู  4  องคประกอบ  และผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีพฤติกรรม                     
อยู  3  องคประกอบ โดย บาสเห็นวาแมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะตางจากภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนอยางเดนชัด  แตโดยกระบวนการแลวไมสามารถที่จะแยกจากกันไดอยางแทจริงโดยเขา
ยอมรับวา  ผูนําคนเดียวกันอาจใชภาวะผูนําไดทั้งสองแบบในเวลาและสถานการณที่ตางกัน   
 เมื่อแรกเริ่มเสนอทฤษฎีใหมๆ  บาส  (Bass. 1985 : 66)  ไดระบุพฤติกรรมของผูนําแบบ
เปล่ียนสภาพไวเพียง  3  องคประกอบ  ไดแก  การสรางบารมี  (Charisma)  การกระตุนการใช
ปญญา (Intellectual Stimulation) และการมุงความสัมพันธเปนรายคน  (Individual  Consideration) 
เทานั้น ความเสนหาหรือ อิทธิพลดานอุดมการณ  (Idealized  Influence)  คือ  พฤติกรรมที่สามารถ
กระตุนความรูสึกดานอารมณของผูตามใหสูงขึ้น  กอใหเกิดการเลียนแบบและผูกพันตอผูนํา       
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การกระตุนการใชปญญา  คือพฤติกรรมของผูนําในการทําความเขาใจตอปญหาไดดี  จนสามารถ  
ทําใหผูตามมองเห็นปญหาดังกลาวจากมุมมองใหมของตนไดเอง สวนการมุงความสัมพันธเปน   
รายคน  เปนพฤติกรรมของผูนําที่เกี่ยวกับการใหการสนับสนุน  การกระตุนใหกําลังใจ  และการ
เปนพี่เล้ียงสอนแนะแกผูตาม  ตอมาทฤษฎีของบาส ไดปรับปรุงใหม  (Bass and Avolio. 1990 : 
120)  จึงเพิ่มพฤติกรรมของผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอีกหนึ่งองคประกอบ  คือ การจูงใจ ดานแรงดลใจ 
(Inspirational   Motivation)  ซ่ึงพฤติกรรมของผูนําที่เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อดึงดูดใจสูวิสัยทัศน  
โดยการใชสัญลักษณเพื่อใหเกิดการใชความพยายามของผูตามสูงมากขึ้นและการที่ผูนําจะแสดง
แบบอยางของพฤติกรรมแกผูตามเปนตน พฤติกรรมของผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  ตางมีความสัมพันธ
ตอกัน  และมีปฏิสัมพันธรวมกันในการกอใหเกิดอิทธิพลใหการเปลี่ยนแปลงขึ้นแกผูตาม 
 สวนพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปลี่ยนนั้นในระยะแรกของทฤษฎีบาส ไดระบุ
พฤติกรรมไวเพียง  2  องคประกอบ  ไดแก  การใหรางวัลอยางเหมาะสม (Contingent  Reward)  กับ
การบริหารแบบวางเฉย (Passive  Management  by  Exception)  การใหรางวัลอยางเหมาะสม  
หมายถึง  พฤติกรรมของผูนําในการกําหนดความชัดเจนของงานที่ใชเปนเกณฑที่สมควรไดรับ
รางวัลเพื่อใชเปนเครื่องจูงใจแกผูตาม  สวนการบริหารแบบวางเฉย  ไดแก  พฤติกรรมของผูนําที่ใช
การลงโทษตามสถานการณ  เพื่อใหผูตามเกิดการปรับปรุงแกไขในสถานการณ  และเกิดการ
ปรับปรุงแกไขในกรณีผลงานเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่กําหนด   ตอมามีการปรับปรุงทฤษฎีใหม 
(Bass & Avolio. 1990 : 120) ไดเพิ่มพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปลี่ยนอีก  2  องคประกอบไดแก 
การบริหารแบบวางเฉย   ซ่ึงเปนพฤติกรรมของผูนําที่เกี่ยวกับการเขาไป  ติดตามตรวจสอบผูตาม  
แลวดําเนินการแกไขเพื่อใหแนใจวางานที่สําเร็จออกมานั้นมีประสิทธิผล  สวนอีกองคประกอบ
หนึ่งคือ  การบริหารแบบปลอยตามสบาย (Laissez – faire) เปนพฤติกรรมของผูนําที่ไมใหความ
สนใจใดๆ ไมวาดานงานหรือดานคน (เชนไมเอาใจใสดูแลชวยเหลือไมรับรูปญหา ไมสนใจความ
ตองการของลูกนอง) มีลักษณะปลอยใหทุกอยางเกิดขึ้นและเปนไปตามยถากรรมเหมือนไมมีผูนํา  
ดวยเหตุนี้นักวิชาการบางคน จึงไมนับการบริหารแบบปลอยตามสบายวาเปนการบริหารหรือ
เกี่ยวกับภาวะผูนํา  (Non – Leadership)  กรณีนี้ทําใหพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของ
จริงมีเพียง 3 องคประกอบเทานั้น รายละเอียดของพฤติกรรมทั้ง 7  องคประกอบของ  ผูนําทั้งสอง
แบบจะกลาวในรูปแบบภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ  ดังภาพที่  2 
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ผิดพลาด!

 
 

ภาพ 2  รูปแบบพฤติกรรมของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
ที่มา : Bass & Avolio. 1990 : 120 
 

2.4.1  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  (Transformational  Leadership ) 
เบริ์น  (Burn. 1978 : 20,  อางถึงในประเสริฐ  สมพงษธรรม. 2538 : 44)  ไดอธิบายไววา 

ภาวะผูนําแบบปฏิรูปเปนกระบวนการไมใชกลุมของพฤติกรรมที่รักตัวรอด แตเปนกระแสของการ
มีสัมพันธระหวางกันที่จะกระตุนใหอีกฝายหนึ่งมีความ ซ่ือสัตยสุจริตหรือคุณธรรมและแรงจูงใจ
ในการทํางานมากขึ้น ภาวะผูนําแบบปฏิรูปปลุกสํานึกใหมีอุดมการณ คานิยมที่มีคุณธรรม
นอกจากนี้เขายังชี้ใหเห็นวา ภาวะผูนําแบบปฏิรูปสามารถมองได เชน ระหวางบุคคลกับบุคคล หรือ
มองทั้งระบบ ในภาพรวมของการใชอํานาจในการเปลี่ยนแปลงระบบของสังคม  การสราง

ภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพ 
Transformational  Leadership 

องคประกอบที่  1 
-  ความมีบารมี 
(charisma  หรือ   
idealized  influence) 

องคประกอบที่  2 
-  การดลใจ 
(inspiration) 

องคประกอบที่  3 
-  กระตุนการใชปญญา  
(intellectual  
stimulation) 

องคประกอบที่  4 
-  การมุงความสัมพันธ
เปนรายคน 
(individualized  
consideration) 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
Transactional  Leadership 

องคประกอบที่  5 
-  การใหรางวัลตามสถานการณ 
(contingent  reward) 

องคประกอบที่ 6 
-  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก 
(active  management  by  
exception) 

องคประกอบที่  7 
-  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 
(passive  management  by  
exception) 
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แบบอยางของสถาบันขึ้นมาใหมโดยผูนําจะตองกําหนดกรอบ สรางแรงกดดัน  และสรางความ
ขัดแยงระหวางกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจแกผูรวมงานในการที่แตละกลุมจะแขงขันกันทํางานจน
บรรลุวัตถุประสงคไดสวน บาส  (Bass. 1985 : 31) กลาวถึงภาวะผูนํา แบบปฏิรูปในแงของ
ผลกระทบของผูนําที่มีตอ  ผูตามและรูสึกเชื่อใจ เล่ือมใส จงรักภักดี และเคารพในตัวผูนํา เกิด
แรงจูงใจ และตั้งใจทํางานมากกวาที่เคยทําตามปกติหรือตามที่คาดหวังไว และผูนําแบบปฏิรูปมี
ความขยันหมั่นเพียรในการทํางานหรือมีผลงานดีเดน มีความเปนผูกพันตองานและองคกรโดยที่
ภาวะผูนําแบบปฏิรูปไมใชแตจะมีความสามารถพิเศษเหนือคนอ่ืน ๆ เทานั้น แตจะตองมีอิทธิพลตอ 
ผูตามกระตุนอารมณใหผูตามมีอารมณรวมกับผูนํา หรืออาจจะใหคําแนะนํา ชี้แนะ ฝกฝน ในเรื่อง
การยกระดับความสํานึกของผูตามใหตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของเปาหมายที่ตองยึดถือ
ปฏิบัติ ชี้ใหผูตามเห็นแกประโยชนขององคการและทีมงานมากกวาประโยชนสวนตน  กระตุนใหผู
ตามปฏิบัติตามความตองการเพื่อบรรลุเปาหมาย รวมทั้งการสรางคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
และรูปแบบของภาวะผูนําเชิงบารมีที่มีมุงประเด็นไปยังภาวะผูนําที่สามารถ มองเห็นได ซ่ึงกลาวถึง
ความแตกตางในดานตรงขามจากบทบาท  ปฏิกิริยาพื้นฐานดานความพอใจสวนตัวไปสูความสนใจ
คนอื่น ที่อาจกลาวไดวาผูนําทําอะไรก็ไดใหดีที่สุดเพื่อหมูคณะตนเอง 
 ตอมา  บาสและอโวลิโอ  (Bass and  Avolio. 1995 : 199) ไดเร่ิมเสนอแนวคิดในเรื่อง
การใหความใสใจเฉพาะรายบุคคลซึ่งเปนสวนประกอบของภาวะผูนํา และเปนคุณลักษณะของ
วัฒนธรรมองคการนั้น ๆ และแนวคิดที่วานี้ไดถูกนํามาศึกษาในแงของทฤษฎีที่ยืนอยูบนหลักการ 
ความเปนเหตุเปนผล ในขณะที่ (Burns.1978 : 20) กลาวถึง ภาวะผูนําอาจจะกระตุนความตอง การที่
แทจริงเพื่อความเจริญกาวหนาและยังไดเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับสภาวะผูนําในอนาคตวา การ
กระตุนใหเกิดสติปญญาอาจจะตองคนหาวิธีการใหม ๆ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจ 
นอกจากนี้ยังไดจําแนกองคประกอบภาวะผูนําแบบปฏิรูปออกเปน  4  ลักษณะ ไดแก  การสราง
บารมี  การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนใหเกิดสติปญญา และการ  เอาใจใสรายบุคคล  ซ่ึงเขา 
เชื่อวาอาจชวยใหเกิดอิทธิพลของการพัฒนาผูนําไปสูผูตาม 
 สําหรับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพประกอบไปดวย  4  ดาน  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 1) ความมีบารมี หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อิทธิพลเชิงอุดมการณ (Charisma or  
Idealized  Influence)  เปนพฤติกรรมที่ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพแสดงออกดวยแบบตัวอยางบทบาทที่
เขมแข็งใหผูตามมองเห็น  เมื่อผูตามรับรูพฤติกรรมดังกลาวของผูนําก็จะเกิดการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมเกิดขึ้น  ซ่ึงปกติผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะมีการประพฤติปฏิบัติที่มีมาตรฐานทางศีลธรรม
และจริยธรรมสูง  จนเกิดการยอมรับวาเปนส่ิงที่ถูกตองดีงาม  ดังนั้นจึงไดรับการนับถืออยางลึกซึ้ง
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จากผูตาม  พรอมทั้งไดรับความไววางใจอยางสูงอีกดวย  ผูนําจึงสามารถจะทําหนาที่ใหวิสัยทัศน
และสรางความเขาใจตอเปาหมายของพันธกิจแกผูตาม 
 โดยสาระแลว  องคประกอบดานความเสนหาบงบอกถึงการมีความพิเศษสามารถของ
บุคคลซึ่งจะสงผลใหผูอ่ืนเตม็ใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศนที่บุคคลนั้นกําหนดไว   
 2)  การดลใจ  (Inspirational  Motivation)  เปนพฤติกรรมของผูนําแบบเปลี่ยนสภาพที่
แสดงออกดวยการสื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวังที่สูงของผูนําที่มีตอผูตาม  ดวยการสราง
แรงดลใจโดยจูงใจใหยึดมั่นและรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ  ในทางปฏิบัติผูนํามักจะใช
สัญลักษณและการปลุกเราทางอารมณใหกลุมทํางานรวมกันเพื่อไปสูเปาหมาย แทนการทําเพื่อ
ประโยชนเฉพาะตน  ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจึงถือไดวาเปนผูสงเสริมน้ําใจแหงการทํางานทีม  ผูนํา 
จะพยายามจูงใจผูตามใหทํางานบรรลุเกินเปาหมายที่กําหนดไวโดยสรางจิตสํานึกของผูตามใหเห็น
ความสําคัญวาเปาหมายและผลงานนั้นจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจะทําให
องคการเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จได 
 3)  การกระตุนการใชปญญา  (Intellectual  Stimulation)  เปนพฤติกรรมของผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ  ที่แสดงออกดวยการกระตุนใหเกิดการริเร่ิมการสรางสรรคส่ิงใหมๆ โดยใชวิธีการ  
ฝกคิดทวนกระแสความเชื่อและคานิยมเดิมของตน  หรือของผูนํา หรือขององคการ  ผูนําแบบ
เปล่ียนสภาพจะสรางความรูสึกทาทายใหเกิดขึ้นแกผูตามและจะใหการสนับสนุนหากผูตามตองการ
ทดลองวิธีการใหมๆ  ของตนหรือตองการริเร่ิมสรางสรรคใหมที่เกี่ยวกับงานขององคการสงเสริม
ใหผูตามแสวงหาทางออกและวิธีการแกปญหาตางๆ  ดวยตนเอง   
 4)  การมุงความสัมพันธเปนรายคน  (Individualized  Consideration)  ผูนําใหความ
สนใจตอความตองการความสําเร็จและความตองการความกาวหนาของผูตามเปนรายบุคคล โดย
แสดงตนเปนผูฝกสอน  (Coach)  หรือพี่เล้ียง  (Mentor)  มีการพัฒนาศักยภาพของผูตามใหสูงขึ้น
สรางโอกาสการเรียนรูใหม ๆ ภายใตบรรยากาศที่เกื้อกูลสนับสนุน ตระหนักถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลในดานความตองการและความปรารถนาสวนบุคคล ยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคลในดานความตองการและความปรารถนาสวนบุคคลยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล     
ในดานความตองการ เชน ผูตามบางคนตองการกําลังใจอยางมาก ในขณะที่บางคนตองการความ
เปนอิสระในการทํางาน บางคนตองการมาตรฐานที่เครงครัด บางคนชอบโครงสรางงานที่ซับซอน 
ผูนําสงเสริมการสื่อสารแบบสองทาง และใชวิธีการจัดการแบบการเดินดูรอบๆ  (Management  by  
Walking Around) ผูนํามีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัวใสใจถึงความกังวลของผูตาม มอง      
ผูตามเปนคนทั้งคน มากกวาเปนเพียงพนักงานหรือปจจัยการผลิต ผูนํามีทักษะในการฟงอยางมี
ประสิทธิภาพ      มีการมอบหมายงาน โดยคํานึงวาเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม และคอยเฝา
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สังเกตวาผูตามตองการคําแนะนําหรือการสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติมในการทํางานใหสําเร็จหรือไม 
รวมท้ังมีการประเมินความกาวหนาของพนักงานที่มอบหมายใหผูตามทํา  โดยผูตามตองไมรูสึกวา
เปนการตรวจสอบ   
 
 2.4.2  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  (Transactional  Leadership) 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเปนแนวคิดของบาส  (Bass) ในขณะที่ เบรินส (Burns)  
มี ความเห็นวาภาวะผูนําแบบจัดการ และภาวะผูนําแบบปฏิรูปเปนลักษณะภาวะผูนําที่แยกออก      
จากกัน  (Burns. 1978 : 29)  แตบาส กลับพบวา ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวยภาวะผูนํา
แบบจัดการและภาวะผูนําแบบปฏิรูป  ยูคล (Yukl. 1994 : 354)  ซ่ึงบาส ไดทําการศึกษา โดยขยาย
ทฤษฎีภาวะผูนําแบบจัดการและภาวะผูนําแบบปฏิรูปของเบรินส โดยใชทฤษฎีแรงจูงใจมาอธิบาย
ทฤษฎีภาวะผูนําของแบบจัดการ และภาวะผูนําแบบปฏิรูป ใหชัดเจนยิ่งขึ้นบาส (Bass. 1985 : 153) 
กลาววาการที่ ผูนําจะแสดงภาวะผูนํา เชิงจัดการหรือภาวะผูนําแบบปฏิรูปนั้นขึ้นอยูกับ 1) 
ส่ิงแวดลอม ภายนอกองคการ ไดแก ประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมขององคการที่
ผูนํานั้นอยู  2) ส่ิงแวดลอมภายในองคการ ไดแก  ตัวองคการงาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา  3) คุณธรรมสวนตัวและคานิยมของผูนําเอง 

ดัมแฮม – เทเลอร และคลาเฟน (Dumham – Taylor & Klafehn.1995 : 68) กลาววา 
ภาวะผูนําแบบปฏิรูปจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใชภาวะผูนําแบบจัดการรวมดวย แตผูที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดมีแนวโนมของคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงปฏิรูปที่เห็นไดชัดเจนมากกวา  
ภาวะผูนําเชิงจัดการที่เห็นไดชัดเจนมากกวาภาวะผูนําแบบจัดการ 

ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจัดการ  (Transactional Leadership)  ของบาส (Bass)ไดอธิบายวา
ผูนํา    เชิงจัดการ พัฒนามาจากทฤษฎีความคาดหวัง  (Expectancy Theory)  ของ วรุม  (Vroom. 
1988 : 25,  อางถึงในพนิดา ดามาพงศ.  2534  :  24)  ที่เชื่อวาทุกคนจะทุมเทพลังงาน หากเขารูวาเขา
สามารถทําใหสําเร็จ และความสําเร็จนั้นเปนเครื่องมือไปสูรางวัล และหากเปนรางวัลที่เขาอยากได 
เขาจะทุมเทความพยายามมากขึ้น ตามแนวความคิดของบาส  (Bass)  ภาวะผูนําเชิงจัดการ หมายถึง 
การที่ ผูนําอธิบายใหผูตามเขาใจบทบาท และงานที่ผูตามเกิดแรงจูงใจที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ  
 ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะใหความใสใจตอการทํางานของผูตามโดยจะพัฒนาผูตามให 
งอกงามเต็มขีดศักยภาพไปพรอมกัน  ผูนําที่มีลักษณะแบบเปลี่ยนสภาพนั้น  มีระบบคานิยมและ
อุดมการณของตนที่เขมแข็ง  ซ่ึงสามารถสงผลตอการเพิ่มแรงจูงใจของผูตามใหปฏิบัติไปใน
แนวทางดีงามตอสวนรวมมากกวาเพื่อประโยชนของตนเอง   
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 ผูนําแบบแลกเปลี่ยนตางไปจากผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  กลาวคือ  ไมตอบสนองความ
ตองการรายบุคคลของผูตามรวมทั้งไมพัฒนาความเจริญงอกงามใหแตผูตาม  แตผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนจะมุงใชส่ิงของมีคาราคาเพื่อเปนเครื่องแลกเปลี่ยนกับการทํางานของผูตาม  โดยเมื่อ 
ผูตามไดทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสําเร็จแลวไดส่ิงตอบแทน  ขณะที่ผูนําจะไดนําผลงานจาก
ลูกนองไปเปนผลงานของตน  ดังนั้นการที่ผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลก็เพราะผูตามมองเห็นวา
หากทําตามที่ผูนําตองการแลวตนจะไดรับประโยชนที่พอใจเปนสิ่งตอบแทน  คูเน็ตและลูวิค 
(Kuhnert & Lewis. 1987 : 55,  อางถึงใน  กมลทิพย  ตั้งหลักมั่นคง.  2539 : 52)    
 ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนประกอบไปดวย  2  ดาน  ดังนี ้
 1)  การใหรางวัลอยางเหมาะสม   บางครั้งเรียกวา  การแลกเปลี่ยนที่สรางสรรค  
(Constructive  transaction)  เปนพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปลี่ยนดวยกระบวนการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับผูตาม  โดยถาหากผูตามใชความพยายามเพิ่มมากขึ้นก็จะไดรับรางวัลเปนสิ่ง       
แลกเปล่ียนตอบแทน  ผูนําแบบนี้จะทําเงื่อนไขขอตกลงวา หากผูตามทําสําเร็จตามที่ตนตองการ 
แลวจะไดอะไรตอบแทนบาง  ตามเกณฑที่ตกลงกันไว  
 2)  การบริหารงานแบบวางเฉย  เปนพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ที่ใชวิธีการ
ทํางานแบบเดิมและปลอยใหเปนไปตามสถานภาพเดิมตราบเทาที่วิธีการทํางานแบบเกายังใชไดผล  
แตจะเขาไปแทรกแซง  ก็ตอเมื่อมีส่ิงผิดพลาดเกิดขึ้น  หรือทํางานไดต่ํากวามาตรฐาน  โดยผูนําที่
บริหารงานแบบวางเฉย  จะแสดงออกทางพฤติกรรมเขาไปกํากับตรวจสอบลูกนองอยางใกลชิดวา
ไดทําผิดหรือฝาฝนระเบียบกฎเกณฑที่กําหนดหรือไม  หากตรวจสอบพบผูนําก็จะใชมาตรการ     
เขาแกไขโดยทันที   
 

2.5  ความสมัพันธระหวางผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
 
 จากแนวคิดของบาส (Bass.1985 : 56)  เกี่ยวกับผูนําทั้งสองแบบนี้ในแงความสัมพันธ 
เกี่ยวของตอกัน  ซ่ึงอธิบายเพิ่มเติมตอมาวา  ผูนําคนหนึ่งอาจแสดงพฤติกรรมไดทั้งที่เปนผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนและผูนําแบบเปลี่ยนสภาพในสัดสวนที่แตกตางกันซึ่งขึ้นอยูกับแตละสถานการณดวย
เหตุนี้ความเปนผูนําทั้งสองแบบจึงเชื่อมโยงตอกันแบบแถบตอเนื่อง (Leadership  Continuum) 
แทนที่จะแยกออกจากกันเปนอิสระ ยามาริโน (Yammarino. 1993 : 45,  อางถึงใน  กมลทิพย          
ตั้งหลักมั่นคง. 2539 : 44)  จากแนวคิดดังกลาวทําใหนักวิชาการบางคนเชื่อวา  การเปนผูนําที่มี
ประสิทธิผลอยางแทจริงนั้น  นาจะมีทั้งความเปนผูนําแบบแลกเปลี่ยนควบคูกับความเปนผูนําแบบ
เปล่ียนสภาพที่เหมาะสมไปตามสถานการณ 
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 ดังกลาวมาแลวในแนวคิดของเบริ์น (Burn. 1978,  อางถึงใน ประเสริฐ   สมพงษธรรม. 
2538 : 55) โดยพื้นฐานของผูนําแบบแลกเปลี่ยน  คือ  การใชกระบวนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํา
กับผูตาม  โดยที่ผูนํายอมรับความตองการของผูตามดวยการใหวัตถุส่ิงของมีคาตามที่ตองการ  แตมี
เงื่อนไขแลกเปลี่ยนใหผูตามทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดหรือปฏิบัติหนาที่ไดสําเร็จตาม
ขอตกลง  ผูตามก็จะไดรางวัลตอบแทนเปนการแลกเปลี่ยนขณะที่ผูนําก็ไดประโยชนจากผลงานที่
สําเร็จนั้น  ผูนําแบบแลกเปลี่ยนจึงเนนที่ทําใหการดําเนินการขององคการในปจจุบันเปนไปอยาง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) บังเกิดผลดี  (Excel)   ผูนําแบบนี้จึงมีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการใหเปนไปตามหนาที่ทางการบริหาร  (Management  Functions) เชน  การวางแผน  
การจัดองคการ  การจัดสรรงบประมาณ  การติดตามควบคุมเปนตน  ในการทํางานจึงไมเนน
ความสัมพันธสวนตัวนัก  ซ่ึงผูนําแบบแลกเปลี่ยนจึงมีความเปนผูบริหารจัดการ (Managers) 
มากกวาพฤติกรรม  ดานความหมายของการเปนผูนํา (Leaders)  ทั้งนี้เพราะแสดงพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ  (Managing) มากกวาการนํา  (Leading) โดยมุงเนนความมีประสิทธิภาพ (Effective) 
เพิ่มขึ้นได  โดยทําใหความคาดหวังในงานมีความชัดเจนมากขึ้นพรอมกับยื่นมือเขาไปชวยเหลือผู
ตามใหเกิดความมั่นใจตนเอง  นอกจากนี้การชวยตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูตามจะทํา
ใหผลงานและขวัญกําลังใจของผูตามสูงขึ้นดวยหรือกลาวโดยสรุปอีกนัยหนึ่งก็คือ  เพิ่มความเปน
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมากขึ้นนั่นเอง 
 ในขณะเดียวกันผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีคุณลักษณะที่สามารถกอให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญขึ้น  ผูนําแบบนี้มีความสามารถในการนําการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน  กลยุทธ
และวัฒนธรรม  ขององคการพรอมไปกับการสงเสริมการริเริ่มสรางสรรคดานผลงาน  ผลิตภัณฑ
และเทคโนโลยีใหมๆ อีกดวย  ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะไมใชแรงจูงใจทางวัตถุใหมีอิทธิพลเหนือ  
ผูตามแตจะเนนคุณลักษณะที่เปนนามธรรมมากกวา  เชน  ใชวิสัยทัศน  คานิยมรวมและความคิดใน
การสรางความสัมพันธตอกัน  การทําใหกิจกรรมตางๆ เกิดความหมายในเชิงคุณคา  การสรางความ
เขาใจและความรูสึกรวมของผูตามตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลง  ความเปนผูนําแบบ      
เปลี่ยนสภาพจึงขึ้นอยูกับคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนํา เชน  คานิยม  ความเชื่อ  และคุณสมบัติอ่ืน
ของผูนําเองมากกวากระบวนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม  ดังเชนผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
 กลาวโดยสรุป  ความสัมพันธของผูนําทั้งสองแบบดังกลาวขึ้นอยูกับสมมุติฐานความ
เชื่อวาผูนําที่ประสพความสําเร็จนั้น  ตองวัดจากความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล แลว  
ผูนําก็จําเปนตองแสดงพฤติกรรมทั้งการบริหารจัดการ  ควบคูไปกับการนํานั่นก็หมายความวา  
จําเปนตองมีทั้งความเปนผูนําแบบแลกเปลี่ยนพรอมกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพแตทั้งนี้จะตอง
คํานึงถึงสถานการณนั้นๆ เปนสําคัญ  เพื่อความเขาใจตอภาวะผูนําดังกลาวจึงขอสรุปดวยการ
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นําเสนอตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับผูนําแบบแลกเปลี่ยนใน
เปนประเด็นที่ไดจากผลงานศึกษาวิจัยของบุคคลตางๆ ในสองทศวรรษลาสุดที่ผานมาดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
ตาราง 1  เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับผูนําแบบแลกเปลี่ยน 

คุณลักษณะ ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
1. แนวทาง 
 
2. การปฏิสัมพันธ 
 
3. จัดเนน 
 
4. การใชอิทธิพล 
 
5. การจูงใจโดย

ใช 
 
6. คานิยม 

 
 
 
7. การสื่อสาร 
 
8. มุงสู 
9. ความเปน 

  -  ริเร่ิมสิ่งใหม (สรางโอกาส,   
     จินตนาการสิ่งใหมเพื่อคนหา) 
  -  มุงความสมัพันธสวนบุคคลกับ 
     สมาชิกกลุม 
  -  เนนวิสัยทศันคานิยม  ความ 
     คาดหวังและบริบท 
  -  ทั้งภายในและภายนอกขอบเขต 
     โครงสรางหนวยงาน 
  -  กิจกรรมสรางกําลังใจ (เชิง 
     อารมณ  ใหการแนะนํา) 
  -  อํานาจอิทธิพล 
  -  ความรวมมือ  เอกภาพ  ความ 
     เสมอภาค  ความยุติธรรมและ  
     เปนธรรม  รวมทั้งประสิทธิภาพ 
     และประสทิธิผล 
  -  ทางตรงและทางออม  แตงานที่ 
     มอบหมายซ้ําซอน 
  -  ความชัดเจน 
  -  นักปรัชญา 

  -  รักษาสมดลุของงานที่ทําอยู 
 

  -  ยึดบทบาทตามหนาที่กําหนด 
 

  -  เนนการควบคุมผลผลิตและผลงาน 
  
 -  ภายในกลุมที่กําหนด 

 
  -  อํานาจทางการและกลไก 

 
  
 -  การควบคุม 
  -  การประสานงาน  ประสิทธิภาพ 
     และประสทิธิผล 

 
 -  ใหความชัดเจนตอทิศทางงานที่  
     มอบหมายในเชิงรูปธรรม 
  -  แนวทาง (means) 
  -  นักเทคโนโลยี 
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ตาราง 1 ตอ 

คุณลักษณะ ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
10. ผลที่เกิด 
11. บทบาท 
12. งานหลัก 
 
 
13. กรอบเวลา 
14. บริบทความคิด 
15. ทิศทางหลัก 
16. วิธีการ 

 

  -  การเปลี่ยนแปลง 
  -  ใหอิสระในการคิด 
  -  การใหความหมายและการ 
     ส่ือสารแกเปาหมาย  การสราง 
     แรงจูงใจ 
  -  มองอนาคต 
  -  ระดับสากล 
  -  แสวงหาสิ่งใหม  วิธีการใหม 
  -  การเปลี่ยนแปลง 
  -  ใชการนํา(leading) 

  -  การแลกเปลี่ยน 
  -  ใหทําตามระบ ุ
  -  นําเปาหมายสูการปฏิบัติเปนผูสอน 
     งานและเปนกรรมการตัดสิน 
  
 -  มองปจจุบนั 
  -  ระดับทองถ่ิน 
  -  การรักษาสภาพเดิม 
  -  ความมั่นคง 
  -  การใชการจัดการ (managing) 

 
ที่มา : Bass & Avolio. 1990 : 128 
 
 นอกจากนี้แลวจากผลการศึกษาวิจัย  พบวาภายใตการนําของผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ    
จะทําใหผูตามเกิดแรงจูงใจที่จะใชความพยายามในการทํางานเพิ่มขึ้นจากปกติ  ดวยเหตุนี้ผลงานที่
เกิดขึ้นจึงมากกวาที่คาดหวังไว  ในขณะที่ผูนําแบบแลกเปลี่ยนนั้นผูตามจะสรางผลงานไดเพียง
ตามที่คาดหวงัแลว  ยังชวยเหลือใหผูตามเปลี่ยนจุดยืนของตนจากทําเพื่อประโยชนตนเองไปเปน
เพื่อประโยชนของหมูคณะหรือองคการ บาสและอโวลิโอ  (Bass & Avolio. 1990 : 24)  ดังนี้ 
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ภาพ  3   การสงเสริมกันระหวางภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ 
ท่ีมา :  Bass & Avolio. 1990 : 24 
 
 จากภาพ  จะเห็นวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพทําใหผูใตบังคับบัญชามีปริมาณของการ
ใชความพยายามในการทํางานเพิ่มมากขึ้น (Extra  Effort)  ทั้งนี้เพราะมีแรงจูงใจสูงขึ้น  จนกระทั่ง
สามารถทํางานไดมากกวาที่เคยคาดหวังไว  (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  2540 : 45)   
 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.6.1  งานวิจยัในประเทศ 
งานวิจยัที่เกีย่วของกับภาวะผูนํานั้น ไดมีผูวจิัยไวหลายดวยกัน ทั้งการสอบถาม 

ตามความคิดเห็นของขาราชการครู  จากบคุลากร  และตวัผูบริหารเอง  ไวดังตอไปนี ้
 พนิดา  ดามาพงศ  (2534  :  บทคัดยอ)  การพัฒนาแบบประเมินภาวะผูนําสุขภาพดี
ถวนหนาของสาธารณสุขอําเภอ  ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารตามการรับรู
ของตนเองอยูในระดับสูงมาก สวนภาวะผูนําเชิงจัดการอยูในระดับสูง 2) ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของ
ผูบริหารตามการรับรูของขาราชการครูอยูในระดับสูง สวนภาวะผูนําเชิงจัดการอยูในระดับปานกลาง 

 

ภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ 
 

                              +                       +                                         + ความมีบารมี การดลใจ กระตุนการใชปญญา 
การมุงมั่นความสัมพันธ
เปนรายคน 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ความพยายามที่
คาดหวัง 

การปฏิบัติงานที่
คาดหวัง 

การบริหารแบบวางเฉย 

การใหรางวัลตาม
สถานการณ 

แรงจูงใจใหเพิ่มขึ้นเพื่อ
ทํางาน  (ความพยายาม
สวนเกิน) 

การปฏิบัติงานมากกวาที่
คาดหวัง 
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3) ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป และภาวะผูนําเชิงจัดการของผูบริหารตามการรับรูของตนเองและขาราชการ
ครูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.5 โดยผูบริหารรับรูภาวะผูนําของตนเองทั้ง เชิงปฏิรูปและ
เชิงจัดการสูงกวาการรับรูของขาราชการครู 
 ประเสริฐ  สมพงษธรรม  (2538  :  บทคัดยอ)  ศึกษาการวิเคราะหภาวะผูนําของ
ศึกษาธิการจังหวัดที่สัมพันธกับประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยใชกลุม
ตัวอยาง  ไดแก ผูบริหารที่เกี่ยวของกับนโยบายศึกษาธิการจังหวัด  ใชแบบสอบถามภาวะผูนํา แบบ
พหุองคประกอบ (MLQ- 5X)  และแบบสอบถามประสิทธิผลขององคการ ผลการวิจัยพบวา   

1.  ศึกษาธิการจังหวัดมีภาวะ ผูนําตามรูปแบบที่มีพิสัยเต็ม โดยมีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง ภาวะผูนําตามสบายอยูใน ระดับ
นอย  

2. ภาวะผูนําเปลี่ยนแปลงสามารถชวยเสริมประสิทธิผลองคการสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ิมเติมจากภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนและตัวทํานายประสิทธิผล องคการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยรวมที่ดี 

กมลทิพย  ตั้งหลักมั่นคง  (2539  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาภาวะผูนําของหัวหนาฝาย
การพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 6 กลุมตัวอยางจํานวน 206 คน แบงเปนหัวหนาฝายการพยาบาล 
จํานวน  36  คน และพยาบาลประจําที่ไดมาจากกลุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 170  คน ใชแบบ 
สอบถามเปนเครื่องมือวิจัย พบวา หัวหนาฝายการพยาบาลมีคะแนนพฤติกรรมความเปนผูนํา       
เชิงปฏิรูป สูงกวาเชิงจัดการตามการรับรูของตนเองและพยาบาลประจํา และหัวหนาฝายการ
พยาบาล  มีคะแนนการ รับรูพฤติกรรมความเปนผูนําของตนเองท้ังเชิงปฏิรูปและเชิงจัดการ 
แตกตางกันกับพยาบาลประจําการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ .05  โดยหัวหนาฝายการ
พยาบาลมีคะแนนรับรูพฤติกรรมความเปนผูนําของตนเองทั้งเชิงปฏิรูปและเชิงจัดการสูงกวา
พยาบาลประจําการ 
 วินัย  ฉิมวงษ  (2542  :  บทคัดยอ)  ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา  ตามการ รับรูของตนเองและขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาในจังหวัดระยอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา  5 ระดับ 
ที่สรางขึ้นโดยใชทฤษฎีภาวะผูนําของบาส  (Bass. 1985)  และแบบประเมินภาวะผูนํา สุขภาพดถีวน
หนาของสาธารณสุขอําเภอ  ผลการวิจัยพบวา  

1.  ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารตามการรับรูของของตนเองอยูในระดับสูงมาก 
สวนภาวะผูนําเชิงจัดการอยูในระดับสูง  
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2.  ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารตามการรับรูของขาราชการครูอยูในระดับสูง 
สวนภาวะผูนําเชิงจัดการอยูในระดับปานกลาง  

3.  ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปและเชิงจัดการของผูบริหารตามการรับรูของตนเองและ
ขาราชการครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารรับรูภาวะผูนําของ
ตนเองทั้งภาวะผูนําเชิงปฏิรูปและเชิงจัดการสงูกวาการรับรูของครู 

อภิวรรณา  แกวเล็ก (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษาเขต 1 โดยใชกลุม
ตัวอยางไดแก   ผูบริหารของโรงเรียน 26 คน และครูจํานวน 381 คน ใชแบบสอบถามภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพโดยพัฒนาเครื่องมือมาจากแนวความคิดของ บาสและมิสแกลและคณะ  
ผลการวิจัยปรากฏวาผูบริหาร โรงเรียนใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนสภาพอยูใน
ระดับปานกลาง   และใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมากกวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยสภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

  นิตยา  มั่นชาํนาญ  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร 
โรงเรียน   มัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา จังหวดัสระแกว   ผลการวิจัยพบวา 
  1.  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อยูในระดับดีมาก 4 ดาน ไดแก ดานการเขา
สังคมไดดี ดานการโนมนาวจิตใจ ดานการมีความคิดริเริ่ม และดานการใหการยอมรับนับถือ และ 
อยูในระดับปานกลาง  3 ดาน ไดแก ดานการประสานงาน ดานการใหความชวยเหลือ และดานการ
รูจักปรับปรุงแกไข 
  2.  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสระแกว  ตามทัศนะขอครูผูสอน จําแนกตามเพศโดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ     ทางสถิติ โดยมีดานการประสานงาน แตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวดัสระแกว ตามทัศนะของครูผูสอน จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมและ
รายไดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  นพมาศ  บุญถนอม  (2543  :  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูนําและ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดตราด
กลุมตัวอยางจํานวน  307 คน  ผลการวิจัยพบวา  พฤตกิรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด  ดานการมีความคิดริเร่ิม ดานการรูจักปรับปรุงแกไข 
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ดานการใหการยอมรับนับถือ ดานการใหการชวยเหลือ  ดานการโนมนาวจิตใจ  ดานการ
ประสานงาน และดานการเขาสังคมไดดีอยูในระดับสูง และผลการเปรียบเทียบ พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณแตกตางกัน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จิราภรณ  สุภสิงห  (2543  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงปริวรรตของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดของ         
บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) มี 4 ลักษณะ คือ 1)  ภาวะผูนําเชิงอุดมคติ  (Idealized Influence)  
2)  ภาวะผูนําเชิงจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ  (Inspirational  Motivation)   3)  ภาวะผูนําเชิงกระตุนให
เกิดปญญา (Intellectual Stimulation) 4) ภาวะผูนําเชิงใสใจเฉพาะบุคคล (Induvidualized  
Consideration)  ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําเชิงปริวรรตของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา   โดยภาพรวมอยูในระดับดี  โดยเฉพาะผูบริหารชวยใหผูใตบังคับบญัชาไดพัฒนา
ตนเอง  สวนที่อยูในระดับปานกลาง  คือ  ผูบริหารทําใหผูใตบังคับบัญชามองความสับสน  ยุงเหยิง
ดวยวิธีการใหม 
 มนัส  ญาติเจริญ (2544 : บทคัดยอ) การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา กลุมโรงเรียนพลับพลา  สังกัดสาํนักงานประถมศึกษาอําเภอจันทบุรี  การวิจัยคร้ังนี้มี
จุดมุงหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษา  อําเภอจันทบุรี  จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน  ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาอําเภอจันทบุรี  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และผลการเปรียบเทียบภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอจันทบุรี  โดยภาพรวมและ
รายดาน  จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณในการปฏิบัติงาน  พบวา แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ 

วสันต ชางนาค  (2544 : บทคัดยอ)  การศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมาย
เพื่อการศึกษา และเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน    
การประถมศึกษาอําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  จําแนกตามประเภทโรงเรียนและประสบการณในการ
บริหาร  ผลวิจัยพบวา   

1.  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ 
ขลุง จังหวัดจันทบุรี ดานการมีความคิดริเร่ิม ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ดานการใหการยอมรับ   
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นับถือ ดานการใหความชวยเหลือ ดานการโนมนาวจิตใจ ดานการประสานงาน และการเขาสังคม
ไดดี  อยูในระดับ   ดีมาก   

2.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน      
การประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัด จันทบุรี ที่อยูโรงเรียนตางประเภทกัน โดยรวมและรายได
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่มีประสบการณในการบริหารตางกัน โดยรวมและ       
รายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นวลทิพย   กาฬศิริ  (2547  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  แบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา  การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหาร
สถานศึกษารับรูตนเองวามีภาวะผูนําแบบจัดการ  และภาวะผูนําแบบปฏิรูปอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปน  รายดาน  พบวา  แตละดานอยูในระดับมาก  ครูผูสอนรับรูวาผูบริหารสถานศึกษามี
ภาวะผูนํา  แบบจัดการ  และภาวะผูนําแบบปฏิรูปอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
แตละดานอยูในระดับมาก  ผูบริหารสถานศึกษารับรูภาวะผูนําแบบจัดการของตนเองมากกวา
ครูผูสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และรับรูภาวะผูนําแบบปฏิรูปของตนเองมากกวาครูผูสอน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษารับรูภาวะผูนํา
ของตนเองมากกวาครูผูสอนอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ   ยกเวนการบริหารแบบวางเฉย  แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ไฉน  พรหมเจริญ  (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  ผลการวิจัยพบวา  
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ  
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  พบวา       
ทั้งดานพฤติกรรมผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน  โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลของ
พฤติกรรมผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
 2.6.2  งานวิจยัตางประเทศ   
   เบิรค  (Burke. 1983 : 36) ไดศึกษาแบบผูนําของผูบริหารโรงเรียนทีสงเสริม
บรรยากาศขององคการและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  โดยใชแบบสอบถาม  LPC  
และ  OCDQ  กับกลุมตัวอยางที่เปนครูมัธยมศึกษาและผูบริหารโรงเรียนในเครือเชาวนิมิชชัน  
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(Shawnee  mission)  18  แหง  พบวาความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับบรรยากาศองคการไมมี
ความสัมพันธกัน  แบบผูนํากับความพึงพอใจในการทํางานก็ไมสงเสริมหรือสอดคลองกัน  แบบ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนทั้ง  18  แหง  มีความแตกตางกัน  บรรยากาศขององคการที่ไดรับการ
ยอมรบัจากครูจะเปนแบบปดมากกวาแบบเปด  ครูสวนมากมีความพึงพอใจในการทํางานและการ
ติดตามนิเทศของศึกษานิเทศ  และมีการประสานสัมพันธกันเปนอยางดีกับผูรวมงาน  ในการสราง
บรรยากาศแบบเปดที่จะเปนการการยอมรับดวยดีจากครูผูปฏิบัติการสอนคอนขางสูงในที่สุด 
  เอ็ดวารด  (Edward. 1984 : 66) ซ่ึงไดศึกษาความสอดคลองกันระหวาง
ประสิทธิผลกับสภาวะ ผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยม  โดยใชแบบสถานการณของฟดเลอร  
วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาความเที่ยงตรงทฤษฎีประสิทธิผลภาวะผูนําขอฟดเลอร  โดยใช
แบบสอบถาม LPC สัมพันธเชิงลบ  เมื่อผูนําอยูในสถานการณเอื้ออํานวยตอผูนําในระดับปานกลาง 

แจง (Jang. 1987 : 52) ไดวิจัยความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทางภาวะผูนํา
พฤติกรรมการ  ติดตอส่ือสารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษากับความพึงพอใจของครู
ผลการวิจัยพบวาถาผูนํามีพฤติกรรมใหการสนับสนุน  อํานวยความสะดวกในการทํางานแกครูมี
เปาหมายที่ชัดเจน  ยอมรับความคิดเห็นของครูมากเพียงใดก็จะทําใหครูมีความพึงพอใจในการงาน
มากขึ้นเทานั้น 

เฮเตอรและบาส (Hater and Bass. 1988 : 41)  ไดศกึษาภาวะผูนําเชิงจัดการและ 
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหาร จากการประเมินของผูบังคับบัญชาและการับรูของใตบังคับบัญชา 
โดยศึกษาในผูบริหารที่ผานการประเมินผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารยอด
เยี่ยมตามการรับรู ของผูใตบังคับบัญชาสูงกวาผูบริหารทั่วไป โดยเฉพาะในดานบุคลิกภาพที่นานับ
ถือ และการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล สวนภาวะผูนําเชิงจัดการในผูบริหารทั้งสองกลุม      
ไมแตกตางกัน  2) ปจจัยดานภาวะผูนําเชิงปฏิรูปเปนปจจัยพยากรณ ผลการปฏิบัติงานและความ      
พึงพอใจของ  ผูใตบังคับบัญชา ไดดีกวาปจจัยดานภาวะผูนําเชิงจัดการ 

บาวแมน  (Bauman. 1989 : 21)  ไดวิเคราะหลักษณะและรูปแบบเชิงปฏิบัติการ
ของผูนําการเปลี่ยนแปลง ใชการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ผูนํารับรู
ตนเองแตกตางกันขึ้นอยูกับเพศและการใชงาน 2) รูปแบบพฤติกรรมที่มีประสิทธิผลมากที่สุดใน
การมุงเนนความคิด คือ  คานิยมและทัศนคติ 3) การรับรูตนเองทางบวกมีผลมาจากองคประกอบ
ของประสบการณชีวิตที่กําหนดอยางเขมขนในการพัฒนาของผูนําการเปลี่ยนแปลง 4) ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมอบอํานาจให เอกบุคคลในองคการโดยการพัฒนาภาวะผูนําแบบรวมมือ (Collective 
Leadership) ระหวางเอกบุคคลเหลานั้น  5) ผูนําการเปลี่ยนแปลงกําหนดตนเองในฐานะตัวนําการ
เปล่ียนแปลง  
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 คิง  (King. 1990 : 98)  ไดศึกษาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนผูบริหารการศึกษาจํานวน 2,208 คน  ในระดับอนุบาล – มัธยมปลาย และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยใชเครื่องมือ MLQ ของ บาส ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
สามารถทํานายความพึงพอใจและความสําเร็จไดเหนือกวาผูนําแบบแลกเปลี่ยน และพบในผูบริหาร
ระดับมหาวิทยาลัยมากกวาอนุบาล – มัธยมปลาย 
 โกซ   (Koh. 1990 : 63)   ไดศึกษาความตรงของทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
ของโรงเรียนมัธยมในสิงคโปร โดยใชกลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและอาจารยจากโรงเรียนมัธยม
สิงคโปร  ผลการวิจัย  ปรากฏวาผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีผลที่เพิ่มขึ้นแบบมีนัยสําคัญตอภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนในการอธิบายความผกูพันตอองคการสามารถ พยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ผลการวิจัยนี้ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพไมมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน แต
เปนผลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนรวมกันดวยตัวแปรอื่น ๆ  พยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ผลการวิจัยทางการเรียนของนักเรียน   ผลการวิจัยครั้งนี้ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  
ไมมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนแตเปนผลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนรวมกับ   ตัว
แปรอื่นๆ  

มิกเลอร  (Migler. 1992 : 786 – A)  ไดศึกษาลักษณะและแบบผูนําของผูบริหาร
สถาบัน  การศึกษาอาชีพ และวิทยาลัยเทคนิคของรัฐมินเนโซตา  โดยสํารวจลักษณะและแบบผูนํา
ของผูบริหารจากสถานศึกษาอาชีพ 1  แหง และจากวิทยาลัยเทคนิค  12  แหง  โดยใหผูบริหารเปน
ผูตอบแบบสอบถาม  LBDQ – 12 MLQ และ  LAI  ผลการวิจัย  ปรากฏวา ผูบริหารของ
สถาบันการศึกษาอาชีพและวิทยาลัยเทคนิคมีพฤติกรรมมุงเนนมิติสัมพันธ  (Consideration)   และ
ริเร่ิมโครงสราง  (Initiation  Structure) เทากันและยังพบวา  ใชพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง  
(Transformational  Behaviors)  สูงกวาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน  (Transactional  Behaviors)  เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางผูบริหาร  2 กลุมนี้  พบวา  ผูบริหารมีพฤติกรรมมิติสัมพันธกับมิติริเร่ิมโครงการ
และพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนไมแตกตางกัน  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานประสิทธิผลของผลงาน  และลักษณะของผูบริหารเกี่ยวกับการ  
หยั่งรู  (Insightful)  ความอดทนตอความไมแนนอนและความซับซอน  การอํานวยการบริหารเวลา
และการตัดสินใจสั่งการและพบวา  ผูบริหารสถานบันการศึกษาอาชีพ  ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ 

ฟลลตัน (Felton. 1995 : 55) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจัดการ 
และภาวะผูนําเชิงปฏิรูป ของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษากับความ        
พึงพอใจในงานของครู โดยทําการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  55  แหงและโรงเรียน
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มัธยมศึกษา  จํานวน 31  แหง ของรัฐมิสซิสซิปป (Mississippi) ใชตัวอยางซึ่งเปนครูรอยละ 10 ของ
ประชากรไดสุมตัวอยาง  590  คน  และใชแบบสอบถาม MLQ เปนเครื่องมือในการวิจัย                 
ผลการศึกษาพบวาภาวะ ผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของครู   
และพบวา ผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาจะมีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป สูงกวาผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
 

2.7  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบในการวิจัยตามแนวคิดของบาส 
(Bass.  1985 : 67)  ดังนี้ 
 2.7.1  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  การกระทําที่ผูบริหารโรงเรียน 
แสดงออกในฐานะผูนํากลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว โดยการชักจูงใจ
ผูรวมงานใหเขาใจในบทบาทหนาที่  มีความรวมมือรวมใจกันทํางาน ชวยกันหาแนวทางแกปญหา 
ตลอดจนให  ผูรวมงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเปนอยางดี  จําแนกเปน  2  แบบ  คือ 
  1)  ภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational Behaviors)  เปนพฤตกิรรมผูนาํ
ที่คนหาแรงจูงใจของครู  กระตุนใหขาราชการครูเกิดความสํานึก  ความตองการและความพยายาม
ใหไดการสนองความตองการที่สูงกวาการพัฒนาขาราชการครู  ซ่ึงเปนผลทําใหผูบริหารและครูมี
ความสัมพันธกัน  ในการยกระดับความตองการซึ่งกันและกัน  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสอง
ฝาย  ประกอบดวย 
   (1)  ความมีบารมี  หมายถึง  พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกและสามารถ 
มองการณไกลและรับรูถึงภารกิจที่จะตองปฏิบัติ  กลาเผชิญปญหาและสามารถแกปญหาความ    
ขัดแยงอยางเปนธรรมได  รวมทั้งมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   (2)  การดลใจ  หมายถึง  ความสามารถในการโนมนาวจิตใจ  กระตุนจูงใจให  ผู
ตามไดรับการตอบสนองตอความตองการความสําเร็จ  ความตองการอํานาจและความตองการ มิตร
สัมพันธ  โดยสรางความมั่นใจ  ความเชื่อในเหตุผล  และสรางความสําเร็จใหผูใตบังคับบัญชา 
   (3)  การกระตุนการใชปญญา  หมายถึง  กระตุนความคิดสรางสรรคและ หา
วิธีการใหมๆ  ในการแกปญหาตางๆ  ในอดีต  โดยใชความคิดในการปองกันปญหามากกวาการ 
แกปญหา 
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   (4)  การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  หมายถึง  การมุงเนนที่จะพัฒนา 
ผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล  โดยใหความเอาใจใสเปนรายบุคคลดวยการสรางความสัมพันธ
แบบตัวตอตัว 
 2)  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Behaviors)  หมายถึง  พฤติกรรม
ผูนําใชเสริมแรงอยางมีเงื่อนไข  โดยใชส่ิงแวดลอมแลกเปลี่ยนอยางมีคุณคา  สนองความตองการ
ของครูเพื่อแลกเปลี่ยนกับการทุมเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จ  ประกอบดวย 
   (1)  การใหรางวัลอยางเหมาะสม  หมายถึง  การที่ผูนําใหรางวัลตอบแทน
สําหรับความพยายามในการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุผลของผูใตบังคับบัญชา  อาจทําไดโดยการชมเชย
การใหการสนับสนุน  การใหรางวัลเปนเกียรติยศ  การใหบรรยากาศการทํางานที่ดี ปลอดภัย เปน
ตน 
   (2)  การบริหารแบบวางเฉย  หมายถึงการที่ผูนําจะไมเขาไปยุงเกีย่วจนกวาจะมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้น  จึงจะเขาไปแกไข  ซ่ึงอาจใหแรงเสริมทางลบ หรือการลงโทษ 
 
 


